Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 29.06.2020
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 29.06.2020 následující
usnesení:
X/64/2020 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
X/65/2020 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 4514/9,
orná půda, o výměře cca 800 m2 v k. ú. Vizovice.
X/66/2020 – schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k pozemku p. č. 3205/15, ostatní plocha, č. UZSVM/BZL/2037/2020-BZLM, mezi
městem Vizovice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových dle přílohy č. 1 k zápisu.
X/67/2020 – schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o smlouvě budoucí darovací
č. 4/18/MAJ ze dne 26.02.2018 mezi městem Vizovice, panem ***
a ***.
X/68/2020 – revokuje usnesení č. IX/45/2020 ze dne 06.05.2020 (souhlasí
s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 4514/33, orná půda, o výměře 570 m2
v k. ú. Vizovice).
X/69/2020 – schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p. č. 752/74, ostatní
plocha, o výměře 104 m2 v k. ú. Vizovice mezi městem Vizovice a panem *** za kupní
cenu ve výši 23.000 Kč dle znaleckého posudku.
X/70/2020 – schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 5579,
ostatní plocha, o výměře 43 m2 v k. ú. Vizovice mezi městem Vizovice a Ředitelstvím
silnic a dálnic České republiky za kupní cenu 5.500 Kč dle znaleckého posudku.
X/71/2020 – souhlasí s předáním stavby „Polní cesty C1, C11 a most M4
v k.ú. Vizovice“ do vlastnictví města Vizovice.
X/72/2020 – bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 3R/2020
a 4R/2020, která byla schválena Radou města Vizovice na zasedáních dne 18.05.2020
a 01.06.2020.
X/73/2020 – schvaluje poskytnutí jednorázového finančního daru z rozpočtu města
Vizovice na rok 2020 organizaci DOTEK z. ú. na úhradu zvýšených nákladů na provoz
pečovatelské služby v době nouzového stavu ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostku
města podpisem darovací smlouvy dle přílohy dle přílohy č. 2 k zápisu.
X/74/2020 – ukládá Ing. Evě Kubíčkové, vedoucí finančního odboru, shromažďovat
žádosti o finanční podporu podnikatelských subjektů z rozpočtu města v souvislosti
s vyhlášeným nouzovým stavem. TERMÍN: do 30.09.2020.

X/75/2020 – schvaluje poskytnutí jednorázového finančního daru z rozpočtu města
Vizovice na rok 2020 organizaci Diakonie ČCE – středisku Vsetín na zajištění provozu
a zachování služby Domácího hospice Devětsil ve výši 35.000 Kč a pověřuje starostku
města podpisem smlouvy dle přílohy č. 3 k zápisu.
X/76/2020 – schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Vizovice na základě
vyhlášeného dotačního programu pro zajištění financování sociálních služeb dle § 105
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na rok
2020 jednotlivým žadatelům následovně:
- Dotek, z. ú.
Odlehčovací pobytové služby
50.000 Kč
Pečovatelská služba
120.000 Kč
- Centrum pro zdravotně postižené zlínského kraje o.p.s.
Odborné sociální poradenství
1.000 Kč
Tlumočnické služby
1.000 Kč
- Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták, p.o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
7.300 Kč
- Domov pro seniory Lukov, p.o.
Domov pro seniory
8.400 Kč
Domov se zvláštním režimem
11.300 Kč
- Společnost pro ranou péči, z.s.
Raná péče
5.000 Kč
- Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.
Centra denních služeb
17.600 Kč
Centra denních služeb
40.000 Kč
- Abapo s.r.o.
Osobní asistence
47.800 Kč
- Dům sociálních služeb Návojná, p.o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
7.300 Kč
- Azylový dům pro matky a ženy s dětmi o.p.s.
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
10.000 Kč
- Podané ruce o.p.s.
Terénní programy
7.000 Kč
- Naděje
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
110.000 Kč
Sociálně-terapeutické dílny
50.000 Kč
- Za sklem o.s.
Odborné sociální poradenství
2.600 Kč
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
20.000 Kč
Sociální rehabilitace – ambulantní
10.000 Kč
X/77/2020 – schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s jednotlivými příjemci
programových dotací poskytnutých pro zajištění financování sociálních služeb dle § 105
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů z rozpočtu
města Vizovice na rok 2020 a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávních
smluv dle přílohy č. 4 k zápisu.
X/78/2020 – schvaluje rozpočtové opatření č. 2Z/2020 – změna schváleného rozpočtu
roku 2020 dle přílohy č. 5 k zápisu.

X/79/2020 – schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10022/20/LCD
ze dne 27.02.2020 dle přílohy č. 6 k zápisu a pověřuje starostku města jeho podpisem.
X/80/2020 – souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na investiční akci „Areál
koupaliště ve Vizovicích“, schvaluje zadávací dokumentaci dle přílohy č. 7 k zápisu
a souhlasí s návrhem smlouvy o dílo dle přílohy č. 8 k zápisu.
X/81/2020 – schvaluje členy hodnotící komise včetně jejich náhradníků ve složení dle
přílohy č. 9 k zápisu k veřejné zakázce „Areál koupaliště ve Vizovicích“.
X/82/2020 – pověřuje Bc. Silvii Dolanskou, starostku města, jednáním se statutárním
městem Zlín a Jižní vodárenskou a. s., o převodu hlasovacích práv a převzetí
povinností týkajících se 13 142 kusů a 10 535 kusů akcií společnosti Vodovody a
kanalizace Zlín, a. s.
X/83/2020 – pověřuje p. Petra Vašíčka, euromanažera, vypracováním podkladů
k žádosti o dotaci projektu ARBORETUM VIZOVICE a Rekonstrukce bývalého
evangelického hřbitova ve Vizovicích v rámci 115. Výzvy Operačního programu životní
prostředí. TERMÍN: do 15.07.2020.
X/84/2020 – zamítá žádost obce Lhotsko o uzavření Dohody o vytvoření společného
školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola
Vizovice, okres Zlín, Palackého nám. 888, 763 12 Vizovice, IČ 70886229, mezi
městem Vizovice a obcí Lhotsko, z důvodu nedostatečné kapacity Mateřské školy
Vizovice.
X/85/2020 – pověřuje Mgr. Alenu Hanákovou, místostarostku města, prověřením
možností rozšíření zázemí Mateřské školy Vizovice TERMÍN: do 31.07.2020
X/86/2020 – bere na vědomí nominaci Mgr. Jitky Mackové v XVII. ročníku ocenění
dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit
dětí a mládeže Zlínského kraje 2020.

Bc. Silvie Dolanská v. r.
starostka

Vyvěšeno dne: 03.07.2020
Sejmuto dne:

Mgr. Alena Hanáková v. r.
místostarostka

