Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 26. 3. 2012
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 26. 3. 2012 následující usnesení:
III/22/12 – schvaluje schodkový rozpočet města Vizovice na rok 2012 dle tabulkové části
„Návrhu rozpočtu města Vizovice na rok 2012“, která tvoří přílohu č. 1 originálu
zápisu :
Celkové příjmy rozpočtu :
111.045.000,-- Kč,
Celkové výdaje rozpočtu:
129.666.000,-- Kč
Financování:
18.621.000,-- Kč.
III/23/12 – rozhodlo poskytnout příspěvek na provoz na rok 2012:
- Mateřské škole Vizovice, okres Zlín ve výši
2.680.000,-- Kč
- Základní škole Vizovice, přísp.organizace ve výši 7.897.000,-- Kč
- Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice
440.000,-- Kč
- Technickým službám města Vizovice, přísp. org. 5.250.000,-- Kč.
III/24/12- stanovuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady města Vizovice:
1) k provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením
účelově přijatých dotací a příspěvků do rozpočtu města
Vizovice a zapojení odvodů stanovených organizacím
s přímým vztahem do rozpočtu města.
2) k provádění rozpočtových opatření, která v souladu s § 16
zákona 250 /2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu města
na rok 2012, mimo použití rozpočtové rezervy a mimo
případy kdy opatření objemem prostředků překročí 50%
objemu schváleného paragrafu rozpočtové skladby.
Maximálně však do objemu 1 mil. Kč v rámci jednoho
rozpočtového opatření.
3) K provádění úprav závazných vztahů rozpočtu města
Vizovice k jednotlivým subjektům, kdy je změna závazného
vztahu vyvolána rozpočtovým opatřením schváleným podle
bodu 1 a 2.
4) K provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých
zřizovaných organizací se závazným finančním vztahem
k rozpočtu Města Vizovice.
III/25/12 – ukládá Radě města Vizovice povinnost informovat Zastupitelstvo města
Vizovice o radou provedených změnách rozpočtu na rok 2012 na nejbližším
zasedání zastupitelstva.
III/26/12 – ukládá předkladatelům jednotlivých materiálů o schválení záměrů, které mají
vliv na úpravu schváleného rozpočtu na straně příjmů i výdajů, aby součástí
materiálu byl rozbor dopadů na rozpočet a vyjádření finančního odboru o reálnosti
takových úprav.

III/27/12 – zamítá žádost č. j. MUVIZ 5190/2012 o prodej pozemku.
III/28/12 – souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 5361 v k. ú.
Vizovice do vlastnictví Města Vizovice.
III/29/12 – schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. st. 1524 v k.ú.
Vizovice a části p. č. 1089/3 v k. ú. Vizovice od Zlínského kraje.
III/30/12 – schvaluje prodej domu č. p. 417, Masarykovo náměstí, Vizovice, na p. č. st. 220
v k. ú. Vizovice, včetně pozemku p. č. st. 220 v k. ú. Vizovice, manželům Petře a
Petrovi Kovářovým, Jasenná 201, za cenu 2.310.000,-- Kč.
III/31/12 – schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s E.ON Česká republika,
s. r. o., o prodeji části pozemku p. č. st. 433/1 v k. ú. Vizovice, dle přílohy č. 2 k
zápisu.
III/32/12 – vyhlašuje záměr prodeje bytové jednotky č. 948/4 v domě č. p. 948, sídliště
Štěpská, Vizovice, dle přílohy č. 3 k zápisu, a to nejvyšší cenové nabídce.
III/33/12 – souhlasí s návrhem vyhodnocení výsledků projednání Návrhu Územního plánu
Vizovice dle přílohy č. 4 k zápisu.
III/34/12 – souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Zlínské stavby, a. s., K Majáku 5001,
761 23 Zlín, na veřejnou zakázku „Zdravotní středisko Vizovice – stavební
práce“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
III/35/12 – souhlasí se změnou systému vytápění na sídlišti Štěpská a A. Háby Vizovice.
III/36/12 – bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na chodníky I/69 a vyhlášení
výběrového řízení.
III/37/12 – bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na zateplení Hasičské
zbrojnice a vyhlášení výběrového řízení.
III/38/12 – bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na zateplení ZŠ Vizovice,
Masarykovo nám. 420, Vizovice a vyhlášení výběrového řízení.
III/39/12 – bere na vědomí informaci o možnosti čerpání dotace na rozvoj cyklistické
dopravy z ROP.
III/40/12 – bere na vědomí informace Občanského sdružení Janova Hora a ukládá Radě
města Vizovice dojednání podmínky převodu pozemku na sídliště 3. května,
Vizovice.
III/41/12 – bere na vědomí žádost o změnu dopravního značení v ul. Těchlovská, Vizovice
a ukládá Radě města Vizovice její další projednání.
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