Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 25. 5. 2015
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém mimořádném zasedání dne 25. 5. 2015
následující usnesení:
V/72/15 - schvaluje program mimořádného zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
V/73/15 – bere na vědomí závěry a doporučení vyplývající ze Zápisu z jednání Finančního
výboru Zastupitelstva města Vizovice konaného dne 27. 4. 2015, který tvoří
přílohu č. 1 k zápisu.
V/74/15 – revokuje usnesení č. III/68/15 ze dne 22. 4. 2015.
V/75/15 – schvaluje poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Zlínského
kraje z rozpočtu města Vizovice na rok 2015 ve výši 100 000,- Kč a pověřuje
starostku města podpisem darovací smlouvy s příkazem, která tvoří přílohu
č. 2 k zápisu.
V/76/15 – projednalo veškeré doklady předložené v rámci procesu schvalování účetní
závěrky města Vizovice sestavené k 31. 12. 2014, které tvoří přílohu č. 3 k zápisu,
a na základě těchto podkladů rozhodlo o tom, že schvalovaná účetní závěrka
poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace města Vizovice
a účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014 schvaluje.
V/77/15 – schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření města Vizovice za rok 2014
na účet „výsledky hospodaření předcházejících účetních období“.
V/78/15 – schvaluje předložený závěrečný účet města Vizovice za rok 2014 včetně všech
jeho příloh (závěrečný účet a jeho přílohy tvoří přílohu č. 4 k zápisu)
a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2014, a to bez výhrad.
V/79/15 – schvaluje přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, které byly
zjištěny při přezkoumání hospodaření města za rok 2014, které spočívá v pověření
tajemníka určením kompetentní osoby pro zveřejňování smluv na portálu
zadavatele a doplnění Metodického pokynu č. 2/2013 pro zadávání a hodnocení
veřejných zakázek malého rozsahu o systém zveřejňování, a seznámení všech
pracovníků s tímto pokynem. TERMÍN: do 30. 6. 2015.
V/80/15 – bere na vědomí rezignaci Ing. Romana Persuna na mandát zastupitele Města
Vizovice ke dni 25. 5. 2015.
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