Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 4. 6. 2012
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 4. 6. 2012 následující usnesení:
VI/61/12 – schvaluje:
1. Závěrečný účet města Vizovice za rok 2011 včetně příloh a souhlasí s celoročním
hospodařením roku 2011, a to bez výhrad.
2. Převedení výsledku hospodaření za rok 2011 na účet nerozděleného zisku minulých let.
VI/62/12 – schvaluje:
1. rozbory hospodaření příspěvkových organizací řízených Městem Vizovice, tj. Mateřské
školy Vizovice, okres Zlín, Základní školy Vizovice, příspěvková organizace, DDM
Zvonek Vizovice, příspěvková organizace a Technických služeb města Vizovice,
příspěvková organizace.
2. rozbory hospodaření organizačních složek Města Vizovice, tj. Kina Vizovice, Městské
knihovny J. Čižmáře Vizovice, Domu kultury Vizovice a JPO II Vizovice.
3. rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací Města Vizovice
za rok 2011 takto:
Základní škola Vizovice, příspěvková organizace
67.801,36 Kč příděl do rezervního fondu
Mateřská škola Vizovice, okres Zlín
245.727,38 Kč příděl do rezervního fondu
Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice, příspěvková organizace
24.000,-- Kč příděl do fondu odměn
6.000,-- Kč příděl do rezervního fondu
4. vypořádání záporného výsledku hospodaření takto:
Technické služby města Vizovice, příspěvková organizace
1,006.450,67 Kč z rezervního fondu.
VI/63/12 – revokuje usnesení č. III/23/12 ze dne 26. 3. 2012.
VI/64/12 – schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na provoz příspěvkových
organizací města Vizovice na rok 2012 následovně:
- Mateřské škole Vizovice, okres Zlín ve výši 2.800.000,-- Kč
- Základní škole Vizovice ve výši 4.900.000,-- Kč
- Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice ve výši 440.000,-- Kč
- Technickým službám města Vizovice ve výši 5.250.000,-- Kč.
VI/65/12 – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Klubu Českých turistů Vizovice
ve výši 5.000,-- Kč na obnovení nátěru konstrukcí informačních tabulí naučné
stezky „Vizovické prameny“ a zřízení turistické stezky žokeje Josefa Váni.
VI/66/12 – schvaluje poskytnutí sponzorského daru Českému národnímu registru dárců
kostní dřeně ve výši 3.000,-- Kč.

VI/67/12 – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Sbor
dobrovolných hasičů Vizovice ve výši 30.000,-- Kč na vybavení členů
občanského sdružení SDH Vizovice ochrannými stejnokroji a pomůckami.
VI/68/12 – bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních, která byla schválena
Radou města Vizovice na svých zasedáních dne 16. 4. 2012 a 14. 5. 2012.
VI/69/12 – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu Vizovice ve výši 3.000,-- Kč na opravu poškozené
střechy hospodářské budovy.
VI/70/12 – bere na vědomí žádost o příspěvek na provoz Domova pro seniory v Loučce,
příspěvková organizace.
VI/71/12 – schvaluje zvýšení příspěvku TSMV p. o. o 3.750.000,-- Kč a zároveň snížení
fakturace TSMV s. r. o. městu Vizovice o 3.750.000,-- Kč, čímž zůstanou výdaje
města Vizovice na stejné úrovni.
VI/72/12 – schvaluje rozpočtové opatření č. 1Z/2012 – změna schváleného rozpočtu roku
2012 dle přílohy č. 1 k zápisu.
VI/73/12 – vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p. č. 5364/2 v k. ú. Vizovice.
VI/74/12 – vyhlašuje záměr prodeje bytu č. 947/5, v domě č. p. 947, sídliště Štěpská,
Vizovice, na p. č. st. 1654 v k. ú. Vizovice.
VI/75/12 – souhlasí s prodejem ideální části pozemku p. č. 5620 a ideální části pozemku
p. č. 5428 v k. ú. Vizovice o velikosti 8721/35801 manželům Simoně a Dušanovi
Hnilicovým, Lázeňská 578, Vizovice, za cenu 50,-- Kč za m².
VI/76/12 – souhlasí s prodejem ideální části pozemku p. č. 5620 a ideální části pozemku
p. č. 5428 v k. ú. Vizovice o velikosti 9175/35801 manželům Mgr. Ivetě a
Dušanovi Jančíkovým, Lázeňská 578, Vizovice, za cenu 50,-- Kč za m².
VI/77/12 – souhlasí s prodejem ideální části pozemku p. č. 5620 a ideální části pozemku p. č.
5428 v k. ú. Vizovice o velikosti 8685/35801 Evě Plecové, Lázeňská 578,
Vizovice, za cenu 50,-- Kč za m².
VI/78/12 – revokuje usnesení č. I/03/12 ze dne 30. 1. 2012.
VI/79/12 – schvaluje prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v budově bytového
domu č. p. 578 na pozemku p. č. st. 942 v k. ú. Vizovice a v budově bez čp/če
na p. č. st. 2492 v k. ú. Vizovice, dle přílohy č. 2 k zápisu.
VI/80/12 – revokuje usnesení č. II/17/12 ze dne 27. 2. 2012.
VI/81/12 – vyhlašuje záměr prodeje p. č. st. 296 v k. ú. Vizovice.
VI/82/12 – vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. č. 778/5 v k. ú. Vizovice.

VI/83/12 – vyhlašuje záměr prodeje pozemků p. č. 1022/6, 1022/7, 1022/8 a 1022/9
vše v k. ú. Vizovice.
VI/84/12 – vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p. č. PK 1003/1 v k. ú. Vizovice.
VI/85/12 – vyhlašuje záměr prodeje pozemků p. č. 5535 a p. č. 358 v k. ú. Vizovice.
VI/86/12 - konstatuje po ověření souladu ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, že návrh Územního plánu Vizovice není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu a
rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření
obecné povahy a vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního
zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až
174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb., ust. § 13
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
formou Opatření obecné povahy č. 1/2012/vi Územní plán Vizovice.
VI/87/12 - rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Hasičský dům
Vizovice“ společnosti 4P INVEST s.r.o., Hliníky 201, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ:
27740498 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem v souladu s jeho nabídkou.
VI/88/12 – rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Zateplení ZŠ
Vizovice, Masarykovo nám. č. p. 420“ společnosti Stavební izolace Zlín, s.r.o.,
Dlouhá 108, 760 01 Zlín, IČ: 49437593 a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v souladu s jeho nabídkou.
VI/89/12 – rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Vizovice –
chodníky I/69 (SO102, SO 107)“ společnosti Zlínské stavby a.s., K majáku 5001,
761 23 Zlín, IČ: 25317300 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem v souladu s jeho nabídkou.
VI/90/12 – pověřuje zastupitele Ing. Jana Kořenka zastupováním Města Vizovice na řádné
Valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., konané dne
5. 6. 2012.
VI/91/12 – schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Vizovice na II. pololetí 2012.
VI/92/12 – souhlasí ze změnou technického řešení oken Lékařského domu Vizovice.
VI/93/12 – schvaluje realizaci digitalizace Městského kina ve Vizovicích.
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