Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 22. 3. 2017
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 22. 3. 2017 následující usnesení:
II/28/17 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
II/29/17 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemků p. č. 1139/3, ostatní plocha,
o výměře 81 m2, p. č. 1142/6, orná půda, o výměře 157 m², p. č. 1142/8,
zahrada, o výměře 207 m2, p. č. 1142/9, zahrada, o výměře 81 m2 , p. č. 1142/12,
orná půda, o výměře 14 m², p. č. 1142/13, orná půda, o výměře 156 m2 a p. č. st.
2420/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m2, vše v k. ú. Vizovice.
II/30/17 – souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. č. 5524/1, ostatní plocha, v k. ú.
Vizovice do vlastnictví města Vizovice.
II/31/17 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 2363, trvalý travní porost,
o výměře 94 m2 v k. ú. Vizovice.
II/32/17 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 3261, ostatní plocha,
v k. ú. Vizovice, která je v Územním plánu města Vizovice vedena jako plocha
individuálního bydlení.
II/33/17 – souhlasí s vyhlášením záměru směny pozemků ve vlastnictví města Vizovice
v celkové výměře 17 m² za pozemky ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR
v celkové výměře 11 542 m² v k. ú. Vizovice dle přílohy č. 1 k zápisu.
II/34/17 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a manžely XXX
o prodeji pozemku p. č. 5479/2, ostatní plocha, o výměře 209 m2 v k. ú. Vizovice
za cenu 18 730 Kč.
II/35/17 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. st. 1422, zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba garáže o výměře 82 m2 v k. ú. Vizovice.
II/36/17 – souhlasí se zasláním návrhu kupní smlouvy paní XXX a paní XXX dle přílohy
č. 2 k zápisu.
II/37/17 – schvaluje bezúplatný převod 8 ks akcií Vodovodů a kanalizací Zlín, a. s.
na město Vizovice a pověřuje starostku města podpisem Smlouvy o bezúplatném
převodu listinných akcií, která tvoří přílohu č. 3 k zápisu.
II/38/17 – souhlasí s uzavřením darovací smlouvy dle přílohy č. 4 k zápisu, mezi městem
Vizovice a paní XXX, ve věci převodu bezplatného vlastnického práva ke stavební
parcele č. 379, zastavěná plocha a nádvoří se stavbou rodinného domu č. p. 256
v ulici Říčanská spolu s veškerým příslušenstvím, který je prohlášen kulturní
památkou.
II/39/17 – schvaluje převod pozemků p. č. st. 279/4, p. č. st. 3252/1, část p. č. st. 3252/2 a
část p. č. st. 3252/3 v k. ú. Vizovice k hospodaření Základní škole Vizovice,
příspěvkové organizaci dle smlouvy o převodu majetku k hospodaření, která tvoří
přílohu č. 5 k zápisu.

II/40/17 – bere na vědomí závěry a doporučení vyplývající ze Zápisu z jednání Finančního
výboru Zastupitelstva města Vizovice konaného dne 1. 3. 2017, který tvoří přílohu
č. 6 k zápisu.
II/41/17 – schvaluje (schodkový) rozpočet města Vizovice na rok 2017 dle přílohy č. 7
k zápisu s celkovými rozpočtovými příjmy (po konsolidaci) ve výši 100 522 872
Kč, rozpočtovými výdaji (po konsolidaci) ve výši 119 744 122 Kč a financováním
ve výši 19 221 250 Kč.
II/42/17 – 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 2017, 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 50 000 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.
II/43/17 – ukládá Radě města Vizovice povinnost informovat Zastupitelstvo města Vizovice
o radou provedených změnách rozpočtu na rok 2017 (jednotlivých rozpočtových
opatřeních).
II/44/17 – pověřuje vedoucí finančního odboru k provádění a schvalování úprav rozpisu
rozpočtu na rok 2017, které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu města
v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.
II/45/17 – schvaluje poskytnutí neinvestičních příspěvků na provoz zřízených příspěvkových
organizací z rozpočtu města Vizovice na rok 2017 následovně:
- Mateřské škole Vizovice, okres Zlín příspěvek ve výši
2 600 000 Kč
- Základní škole Vizovice, příspěvkové organizaci příspěvek
ve výši 6 393 750 Kč
- Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice, příspěvkové
organizaci příspěvek ve výši 560 000 Kč
- Technickým službám města Vizovice, příspěvkové
organizaci příspěvek ve výši 13 600 000 Kč.

II/46/17 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2017 na
činnost Sboru dobrovolných hasičů Vizovice ve výši 70 000 Kč a souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace.
II/47/17 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2017
na činnost obecně prospěšné společnosti DOTEK ve výši 300 000 Kč a souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace.
II/48/17 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2017 na
činnost nízkoprahového zařízení NADĚJE – pobočky ve Vizovicích ve výši
100 000 Kč a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace.
II/49/17 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2017
na činnost Mateřského a rodinného centra Beruška v roce 2017 ve výši 150 000 Kč
a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace.
II/50/17 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2017 na
údržbu hřišť a další provozní náklady SK Vizovice ve výši 100 000 Kč a souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace.
II/51/17 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2017
na činnost Spolku Janův hrad Vizovice v roce 2017 týkající se záchrany
Prokopovského dvora (Janova hradu) ve Vizovicích ve výši 100 000 Kč
a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace.
II/52/17 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Vizovice na rok 2017
společnosti MEDICAL POINT, s.r.o. na financování projektu pro žáky ZŠ
Vizovice „ Zdravé sezení a relaxační cvičení žáků“ ve výši 59 500 Kč a souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace.
II/53/17 – schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Vizovice na základě vyhlášeného
dotačního programu na podporu činnosti s dětmi a mládeží v roce 2017
jednotlivým žadatelům následovně:
Základní umělecká škola Zlín, pobočka Vizovice 35 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Vizovice
20 000 Kč
Spolek OB Vizovice, z.s.
60 000 Kč
Mateřské a rodinné centrum Beruška, z.s.
60 000 Kč
Klub českých turistů, odbor Vizovice
12 000 Kč
TOM 19178 Čižici Vizovice
25 000 Kč
SK Vizovice (oddíl kopané)
55 000 Kč
Junák – český skaut, středisko Vizovice, z.s.
60 000 Kč
Janova Hora Vizovice z.s.
21 000 Kč
Tenisový klub Vizovice
60 000 Kč
OREL jednota Vizovice
60 000 Kč
Vizovjánek - soubor valašských písní a tanců
60 000 Kč
Centrum pro rodinu Vizovice, z.s.
16 000 Kč
Myslivecký spolek Vizovice
6 000 Kč.
II/54/17 – schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s jednotlivými příjemci programových
dotací poskytnutých na činnost s dětmi a mládeží z rozpočtu města Vizovice na rok
2017 dle přílohy č. 8 k zápisu

II/55/17 – bere na vědomí návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Vizovicko za rok 2016
dle přílohy č. 9 k zápisu.
II/56/17 – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ SOKOL VIZOVICE na opravu části
střechy Sokolovny č. p. 177 ve Vizovicích ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města
v souladu se zásadami Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón v roce 2017.
II/57/17 – souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na investiční akci „Stavební úpravy
Domu kultury Vizovice“ a schvaluje zadávací dokumentací dle přílohy č. 10
k zápisu.
II/58/17 – souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 70/16/OST na investiční
akci „Dům č. p. 421 Vizovice – Školní družina – II. etapa“ dle přílohy č. 11
k zápisu.
II/59/17 – revokuje usnesení č. XIII/234/16 ze dne 14. 12. 2016
(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).
II/60/17 – podporuje partnerství měst Vizovice a Shiner a pověřuje místostarostku města
ve spolupráci s panem Zdeňkem Chromým, aby domluvili další kroky spolupráce.
II/61/17 – pověřuje zastupitele Jaroslava Burkarta vedením koordinační skupiny všech
zájmových sdružení města, spolků, sportovních klubů, organizačních složek města
a spřátelených firem v souvislosti s konáním 50. Vizovického Trnkobraní.
II/62/17 – doporučuje Radě města Vizovice schválení poskytnutí jednorázových peněžních
darů vlastníkům nemovitostí dotčených realizací akce „Prodloužení vodovodu
Těchlovská - Vizovice“.
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