Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 17.02.2020
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 17.02.2020 následující
usnesení:
VIII/01/2020 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
VIII/02/2020 – souhlasí s uzavřením darovací smlouvy ohledně převodu částí
pozemků p. č. 3276/1, trvalý travní porost, o výměře cca 30 m2 a p. č. 3276/18, ostatní
plocha, o výměře cca 5 m2 do vlastnictví města Vizovice mezi městem Vizovice a paní
***.
VIII/03/2020 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy ohledně prodeje pozemku
p. č. 708/23, zahrada, o výměře cca 696 m2 v k. ú. Vizovice mezi městem Vizovice
a paní ***.
VIII/04/2020 – nesouhlasí s vybudováním příjezdové komunikace z ulice Polní
k pozemku p. č. 3204/1 v k. ú. Vizovice.
VIII/05/2020 – nesouhlasí s vyhlášením záměru směny části pozemku p. č. 3208/1
ve vlastnictví města Vizovice za adekvátní výměru částí pozemků p. č. 3209/3
a p. č. 3209/9 v k. ú. Vizovice ve vlastnictví pana ***, manželů *** a pana ***.
VIII/06/2020 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 752/74, ostatní
plocha, o výměře 104 m2 v k. ú. Vizovice.
VIII/07/2020 – souhlasí s oddělením částí pozemku p. č. 5347/3 k. ú. Vizovice, na
kterých se nachází místní komunikace ul. Chrastěšovská a plocha drážní dopravy,
označených jako část 1 a část 3, za účelem bezúplatného převodu těchto části
pozemku do vlastnictví města Vizovice.
VIII/08/2020 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BZL/6866/2019-BZLM,
ohledně převodu pozemku p. č. 5269, ostatní plocha, mezi městem Vizovice a Českou
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dle přílohy
č. 1 k zápisu.
VIII/09/2020 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 5579,
ostatní plocha, o výměře cca 43 m2 v k. ú. Vizovice.
VIII/10/2020 – bere na vědomí informaci o vyhlášené výzvě Ministerstva pro místní
rozvoj ČR „Podpora revitalizace území – Podpora regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití“ a pověřuje EUROMANAŽERA prověřením podmínek
poskytnutí dotace.
VIII/11/2020 – pověřuje STAROSTKU MĚSTA podáním žádosti o zařazení plochy
koupaliště do registru brownfieldů.

VIII/12/2020 – souhlasí se zapracováním návrhu změny funkčního využití ploch
p. č. 2517/3 a 2517/6 v k. ú. Vizovice z plochy zemědělské na plochu technické
infrastruktury vodní hospodářství do změny č. 1 Územního plánu Vizovice.
VIII/13/2020 – souhlasí se zapracováním návrhu firmy Pentina a.s., ve kterém žádá
o změnu funkčního využití ploch p. č. 916/12, 916/11, 916/14 a 916/13 z plochy pro
zemědělskou a lesnickou výrobu VZ na plochu stavebního dvora pro příjem a recyklaci
stavební suti, zeminy a dalších stavebních odpadů, do změny č. 1 Územního plánu
Vizovice.
VIII/14/2020 – stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, měsíční
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.900 Kč.
Odměna bude poskytována od 01.03.2020 a v případě náhradníka od prvního dne
měsíce následujícího po vzniku mandátu člena zastupitelstva.
VIII/15/2020 – stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, měsíční
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady města ve výši 7.900 Kč. Odměna
bude poskytována od 01.03.2020 a v případě náhradníka od prvního dne měsíce
následujícího po vzniku mandátu člena rady.
VIII/16/2020 – stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, měsíční
odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a předsedy komise rady,
který je zároveň neuvolněným zastupitelem, ve výši 3.900 Kč. Odměna bude
poskytována od 01.03.2020 a v případě náhradníka od prvního dne měsíce
následujícího po jmenování do funkce předsedy.
VIII/17/2020 – stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v aktuálním
znění, měsíční odměnu za výkon funkce předsedy komise rady města, který není
zároveň neuvolněný člen zastupitelstva, ve výši 3.300 Kč. Odměna bude poskytována
od 01.03.2020 a v případě náhradníka od prvního dne měsíce následujícího po
jmenování do funkce předsedy. Odměna nebude poskytována předsedům komisí,
kteří jsou zaměstnanci MěÚ.
VIII/18/2020 – stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v aktuálním
znění, výši odměny za výkon funkce člena výboru zastupitelstva nebo člena komise
rady, který není zároveň neuvolněným členem zastupitelstva města, ve výši 400 Kč za
celé kalendářní měsíce, kdy funkci vykonával, a to od 01.03.2020 a v případě
náhradníka od prvního dne měsíce následujícího po jmenování do funkce člena.
Odměna bude členům komisí a výborů vyplacena ve vyúčtování za měsíc listopad
(vypláceno v prosinci) každého kalendářního roku, případně následující měsíc po
skončení jeho funkce. Odměna nebude poskytována členům komisí a výborů, kteří
jsou zaměstnanci MěÚ.
VIII/19/2020 – stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, měsíční
výši odměny za výkon funkce člena výboru zastupitelstva nebo člena komise rady,
který je zároveň neuvolněným členem zastupitelstva, ve výši 3.300 Kč. Odměna bude
poskytována od 01.03.2020 a v případě náhradníka od prvního dne měsíce

následujícího po jmenování do funkce člena. Pokud je funkce člena vykonávána u více
výborů či komisí, odměna bude vyplácena pouze jedna.
VIII/20/2020 – stanoví v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v aktuálním
znění a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, že
při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
města poskytne pouze za výkon funkce, za níž mu podle rozhodnutí zastupitelstva
náleží nejvyšší odměna.
VIII/21/2020 – schvaluje schodkový rozpočet města Vizovice na rok 2020 dle přílohy
č. 2 k zápisu s celkovými příjmy (po konsolidaci) ve výši 121.162.722 Kč a celkovými
výdaji (po konsolidaci) ve výši 150.776.152 Kč. Závaznými ukazateli jsou jednotlivé
řádky výdajů rozpočtu v členění dle uvedené rozpočtové skladby.
VIII/22/2020 – bere na vědomí výsledky poptávkového řízení na poskytnutí
dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 21.000.000 Kč.
VIII/23/2020 – schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru s Českou spořitelnou a. s.
dle přílohy č. 3 k zápisu a pověřuje starostku města jejím podpisem nejpozději do
03.03.2020.
VIII/24/2020 – stanovuje v souladu s § 102, odst. 2. písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění, kompetenci Rady města Vizovice:
1) k provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením účelově přijatých dotací
a příspěvků do rozpočtu města Vizovice, včetně zapojení odvodů dotací a
příspěvků stanovených organizacím s přímým vztahem k rozpočtu města
2) k provádění rozpočtových opatření souvisejících s přijetím darů, příspěvků, příjmů
z reklam a obdobných příjmů a jejich použitím do výše jednotlivého takového
příjmu a výdaje max. 50 000,- Kč
3) k provádění rozpočtových opatření, která v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, neovlivní celkové příjmy a výdaje
rozpočtu města na rok 2020, mimo použití nespecifikované rozpočtové rezervy,
změny výše provozních příspěvků příspěvkových organizací a mimo případy, kdy
opatření objemem převáděných prostředků překročí 50% objemu schváleného
paragrafu rozpočtové skladby vyššího než 100 000 Kč
4) ke schvalování závazných ukazatelů, provádění změn a úprav závazných ukazatelů
a vztahů rozpočtu města Vizovice k jednotlivým zřizovaným subjektům města
(příspěvkovým organizacím, organizačním složkám), které vychází z rozpočtu,
jsou vyvolány schválenými rozpočtovými opatřeními, případně jsou příspěvkovým
organizacím schvalovány a měněny jednotlivými nadřízenými orgány a resorty
VIII/25/2020 – ukládá Radě města Vizovice povinnost informovat Zastupitelstvo města
Vizovice o radou provedených změnách rozpočtu na rok 2020 (jednotlivých
rozpočtových opatřeních).
VIII/26/2020 – pověřuje vedoucí finančního odboru k provádění a schvalování úprav
rozpisu rozpočtu na rok 2020, které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu města

v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.
VIII/27/2020 – schvaluje poskytnutí neinvestičních příspěvků na provoz zřízených
příspěvkových organizací z rozpočtu města Vizovice na rok 2020 následovně:
- Mateřské škole Vizovice, okres Zlín příspěvek ve výši
2.744.000 Kč
- Základní škole Vizovice, příspěvkové organizaci,
příspěvek ve výši 7.048.800 Kč
- Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice, příspěvkové
organizaci, příspěvek ve výši 830.000 Kč
- Technickým službám města Vizovice, příspěvkové
organizaci, příspěvek ve výši 19.285.000 Kč.
VIII/28/2020 – revokuje usnesení č. VII/103/2019 ze dne 09.12.2019 (schvaluje
předfinancování akce v rámci projektu „Modernizace odborně technického vzdělávání
v ZŠ Vizovice“ podaného v rámci výzvy iROP ve výši 1.245.892 Kč formou poskytnutí
investičního příspěvku ZŠ Vizovice z rozpočtu města Vizovice v roce 2020).
VIII/29/2020 – schvaluje předfinancování akce v rámci projektu „Modernizace
odborně technického vzdělávání v ZŠ Vizovice“ podaného v rámci výzvy iROP ve výši
1.056.243 Kč formou poskytnutí návratné finanční výpomoci.
VIII/30/2020 – schvaluje uzavření smlouvy o návratné finanční výpomoci na částku
1.056.243 Kč se Základní školou Vizovice dle přílohy č. 4 k zápisu.
VIII/31/2020 – schvaluje poskytnutí účelového příspěvku Základní škole Vizovice ve
výši 55.592 Kč na výdaje související s projektem „Modernizace odborného
technického vzdělávání v ZŠ Vizovice“.
VIII/32/2020 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na
rok 2020 na činnost Mateřského a rodinného centra Beruška, z.s. v roce 2020 ve výši
150.000 Kč a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávní smlouvy s příjemcem
dotace dle přílohy č. 5 k zápisu.
VIII/33/2020 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na
rok 2020 na činnost SK Vizovice z. s. ve výši 250.000 Kč a pověřuje starostku města
podpisem veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle přílohy č. 6 k zápisu.
VIII/34/2020 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na
rok 2020 na činnost Spolku Janův hrad Vizovice týkající se záchrany Prokopovského
dvora (Janova hradu) ve Vizovicích ve výši 75.000 Kč a pověřuje starostku města
podpisem veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle přílohy č. 7 k zápisu.
VIII/35/2020 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na
rok 2020 organizaci Vizovjánek, soubor valašských písní a tanců, z.s. na obnovu
barevných součástek krojů a obuvi ve výši 100.000 Kč a pověřuje starostku města
podpisem veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle přílohy č. 8 k zápisu.
VIII/36/2020 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na
rok 2020 organizaci Vizovjánek, soubor valašských písní a tanců, z.s. na výdaje
spojené s účastí členů na mezinárodním festivalu v Mexiku, především pak na nákup

letenek pro členy spolku, a to ve výši 125.000 Kč a pověřuje starostku města podpisem
veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle přílohy č. 9 k zápisu.
VIII/37/2020 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na
rok 2020 Nemocnici Milosrdných bratří Vizovice na nákup sprchového vozíku ve výši
100.000 Kč a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávní smlouvy s příjemcem
dotace dle přílohy č. 10 k zápisu
VIII/38/2020 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na
rok 2020 Římskokatolické farnosti Vizovice na opravu elektroinstalace v kostele sv.
Vavřince ve Vizovicích ve výši 240.000 Kč a pověřuje starostku města podpisem
veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle přílohy č. 11 k zápisu.
VIII/39/2020 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na
rok 2020 na činnost organizace RC auta Vizovice, z.s. ve výši 50.000 Kč a pověřuje
starostku města podpisem veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle přílohy
č. 12 k zápisu.
VIII/40/2020 – nesouhlasí s Koncepcí kolejové dopravy Zlínského kraje dle přílohy
č. 13 k zápisu.
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