Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 14. 12. 2016
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 14. 12. 2016 následující usnesení:
XIII/198/16 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
XIII/199/16 – bere na vědomí Dohodu o změně smlouvy č. 9255910547 – D o poskytnutí
dotace na výstavbu 2 bytových domů na ulici Tyršova uzavřené mezi Městem
Vizovice a Státním fondem rozvoje bydlení, dle přílohy č. 1 k zápisu.
XIII/200/16 – revokuje usnesení č. VII/99/16 ze dne 29. 6. 2016
(VII/99/16 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 708,
zahrada, o výměře cca 11743 m² v k. ú. Vizovice).
XIII/201/16 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje částí pozemku p.č. 708, zahrada,
o výměře 11 743 m2 a pozemků p. č. st. 2299, zastavěná plocha a
nádvoří, výměře 18 m2, p. č. st. 2110, zastavěná plocha a nádvoří, výměře
17 m2, p. č. st. 2188, zastavěná plocha a nádvoří, výměře 16 m2 a p. č. st. 2276,
zastavěná plocha a nádvoří, výměře 21 m2, vše v k. ú. Vizovice dle přílohy
č. 2 k zápisu za minimální cenu 100 Kč/m2 včetně všech nákladů spojených
se zaměřením pozemku.
XIII/202/16 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemků p. č. 3733/100,
ostatní plocha, o výměře 34 m2, p. č. 3733/101, ostatní plocha, o výměře 56 m²
a p. č. 3733/102, ostatní plocha, o výměře 186 m2, vše v k. ú. Vizovice.
XIII/203/16 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 4934/1, trvalý travní
porost, o výměře 1349 m2 v k. ú. Vizovice.
XIII/204/16 – pověřuje MAJETKOVÝ VÝBOR oslovením paní XXX ve věci možného
odprodeje id. ¼ pozemku p. č. st. 501/2, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Vizovice do vlastnictví Města Vizovice.
XIII/205/16 – nesouhlasí s nabídkou úplatného převodu pozemku p. č. 3276/1, trvalý
travní porost, o výměře cca 242 m2 v k. ú. Vizovice do vlastnictví Města
Vizovice.
XIII/206/16 – revokuje usnesení č. XII/180/16 ze dne 26. 10. 2016
(XII/180/16 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
do vlastnictví města Vizovice mezi Městem Vizovice, společností H+M a. s.
Zlín a panem XXX dle přílohy č. 2 k zápisu).
XIII/207/16 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy o převodu pozemků do vlastnictví
města Vizovice mezi Městem Vizovice, společností H+M a. s. a
panem XXX dle přílohy č. 3 k zápisu za celkovou cenu 25 000 Kč.

XIII/208/16 – souhlasí s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu města pro rok 2017
na investiční akci „Vizovice – Rekonstrukce a modernizace chodníku
ulice Školní“ dle vysoutěžené ceny.
XIII/209/16 – souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na investiční akci „Vizovice – Rekonstrukce a modernizace chodníku ulice Školní“ a schvaluje
zadávací dokumentaci dle přílohy č. 4 k zápisu.
XIII/210/16 – schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 70/16/OST ze dne
14. 10. 2016 na akci „Dům č. p. 421 Vizovice – Školní družina – II. etapa“,
prodloužení termínu realizace do 30. 4. 2017.
XIII/211/16 – souhlasí s navýšením schváleného rozpočtu o vícepráce a méněpráce na akci
„Dům č. p. 421 Vizovice – Školní družina – II. etapa“ dle přílohy č. 5
k zápisu a schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 70/16/OST
ze dne 14. 10. 2016.
XIII/212/16 – pověřuje STAROSTKU města vyjednáním prodloužení doby nájmu
školní družiny v domě č. p. 421, Masarykovo nám. o 5 let.
XIII/213/16 – nesouhlasí s navýšením schváleného rozpočtu o vícepráce a méněpráce na akci
„Prodloužení vodovodu Těchlovská - Vizovice“ dle přílohy č. 6 k zápisu
k zápisu a schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 57/16/OST
ze dne 7. 9. 2016, a to v bodě prodloužení lhůty pro napojení vodovodu do
31. 1. 2017.
XIII/214/16 – souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na rekonstrukci veřejného
osvětlení prostřednictvím Technických služeb města Vizovice.
XIII/215/16 – ukládá ŘEDITELI Technických služeb města Vizovice provést výběrové
řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení prostřednictvím externí firmy.
XIII/216/16 – bere na vědomí závěry a doporučení vyplývající ze Zápisu z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva města Vizovice konaného dne 14. 11. 2016,
který tvoří přílohu č. 7 k zápisu.
XIII/217/16 – schvaluje vyřazení dokumentace k projektu „Separace odpadu“
z nedokončených investic Technických služeb města Vizovice z důvodu její
neaktuálnosti a technických podmínek bránících realizaci akce.
XIII/218/16 – schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro město Vizovice na rok 2017
takto: Po dobu platnosti rozpočtového provizoria bude:
- čerpání běžných výdajů čtvrtletně maximálně do výše 25%
skutečných běžných výdajů roku 2016
- čerpání výdajů u schválených investičních či neinvestičních
akcí podle uzavřených smluv
- čerpání a splácení úvěrů, půjček a dalších závazků dle
uzavřených smluv
- hrazení případných sankcí, penále a obdobných plateb dle
vyměření pověřených orgánů.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
XIII/219/16 – po dobu trvání rozpočtového provizoria stanovuje jako kompetenci Rady
města Vizovice schvalovat výdaje, na které byly přijaty účelové transfery a
dotace tak, aby nedošlo k porušení pravidel pro poskytnutí těchto dotací.
XIII/220/16 – souhlasí s úpravou rozpočtu a závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 pro
Dům kultury Vizovice dle žádosti vedoucí.
XIII/221/16 – bere na vědomí žádost o finanční podporu z rozpočtu města podanou
Římskokatolickou farností Vizovice a souhlasí se zapracováním částky ve
výši 600 000 Kč do návrhu rozpočtu města Vizovice na rok 2017.
XIII/222/16 – schvaluje zapracování poskytnutí finanční podpory určené na činnost s dětmi
a mládeží do rozpočtu města Vizovice na rok 2017 v celkové výši 550 000 Kč
a pověřuje Radu města vyhlášením dotačního programu města na rok 2017.
XIII/223/16 - schvaluje poskytnutí jednorázové individuální dotace z rozpočtu
města na rok 2016 organizaci DOTEK o. p. s. na nákup nové profesionální
pračky ve výši 60 000 Kč a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
s příjemcem dotace dle přílohy č. 8 k zápisu.
XIII/224/16 – schvaluje rozpočtový výhled města Vizovice na roky 2017 – 2019, který tvoří
přílohu č. 9 k zápisu.
XIII/225/16 – vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vizovice č. 3/2016 o místních
poplatcích, která tvoří přílohu č. 10 k zápisu.
XIII/226/16 – bere na vědomí přehled stavu jednotlivých investičních akcí financovaných
z rozpočtu města Vizovice na rok 2016 k datu 30. 11. 2016 dle přílohy č. 11
k zápisu.
XIII/227/16 – schvaluje převod finančních prostředků získaných z darů, dotací či příspěvků
fyzických i právnických osob na konci roku 2016 na účet cizích prostředků
(depozitní účet) a jejich použití v roce 2017 dle smluvních podmínek na akce
související s propagací města, kulturními akcemi apod.
XIII/228/16 – bere na vědomí rozbor plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města na
období leden - listopad 2016.
XIII/229/16 – schvaluje rozpočtové opatření č. 6Z/2016 – změna schváleného rozpočtu roku
2016 dle přílohy č. 12 k zápisu.
XIII/230/16 – souhlasí s nákupem zásahového dopravního automobilu o celkové hmotnosti
do 3500 kg a schvaluje uhrazení podílu vlastních zdrojů z rozpočtu města
v roce 2017.
XIII/231/16 – schvaluje IV. aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny
Vizovice.

XIII/232/16 – bere na vědomí zprávy o činnosti komisí Rady města Vizovice a výborů
Zastupitelstva města Vizovice za rok 2016.
XIII/233/16 – bere na vědomí informace o situaci ve společnosti VaK Zlín a. s.
XIII/234/16 – souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 77/16/OST
na investiční akci „Revitalizace zeleně sídliště Štěpská a čtvrť A. Háby“
ohledně úhrady částky 350 000 Kč včetně DPH do konce roku 2016.
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