Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 15.04.2019
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 15.04.2019 následující usnesení:
II/28/2019 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
II/29/2019 – bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Vizovice, konaného dne 10.04.2019, který tvoří přílohu č. 1 k zápisu.
II/30/2019 – nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 1003/15, trvalý travní porost, o výměře
2872 m2 za nejvýše podanou nabídkovou cenu.
II/31/2019 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a panem ***
o prodeji části pozemku p. č. 3737/16, ostatní plocha, o výměře cca 150 m² za cenu 400 Kč/m²
a pozemku p. č. st. 1155, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m², jehož součástí je
zemědělská stavba bez č.p./č.e., v k. ú. Vizovice za cenu 55.000 Kč dle znaleckého posudku.
II/32/2019 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a manžely ***
o
prodeji
části
pozemku
p.
č.
5182/2,
ostatní
plocha,
o
výměře
cca 43 m2 v k.ú. Vizovice za cenu 300 Kč/m2.
II/33/2019 – souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu a provozování
vodohospodářské infrastruktury č. 2922/2013 ze dne 11.12.2013 mezi městem Vizovice
a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
II/34/2019 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 205/7, ostatní plocha,
o výměře cca 15 m2 v k. ú. Vizovice.
II/35/2019 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BZL/10232/2018-BZLM, mezi
městem Vizovice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
dle přílohy č. 2 k zápisu.
II/36/2019 – bere na vědomí závěry a doporučení vyplývající ze Zápisu z jednání Finančního
výboru Zastupitelstva města Vizovice konaného dne 25.03.2019, který tvoří přílohu
č. 3 k zápisu.
II/37/2019 – projednalo veškeré doklady předložené v rámci procesu schvalování účetní
závěrky města Vizovice sestavené k 31.12.2018, které tvoří přílohu č. 4 k zápisu, a na základě
těchto podkladů rozhodlo o tom, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace města Vizovice a účetní závěrku sestavenou
k 31.12.2018 schvaluje.
II/38/2019 - schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření města Vizovice za rok 2018
na účet „Výsledky hospodaření předcházejících účetních období“.
II/39/2019 - schvaluje předložený závěrečný účet města Vizovice za rok 2018 dle přílohy
č. 5 k zápisu a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2018, a to bez výhrad.

II/40/2019 - bere na vědomí výsledky hospodaření města Vizovice a zřízených příspěvkových
organizací k 31.03.2019.
II/41/2019 – schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Vizovice na základě vyhlášeného
dotačního programu na podporu činnosti s dětmi a mládeží v roce 2019 jednotlivým žadatelům
následovně:
Základní umělecká škola Zlín, pobočka Vizovice 30.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Vizovice
30.000 Kč
Spolek OB Vizovice, z.s.
70.000 Kč
Mateřské a rodinné centrum Beruška, z.s.
70.000 Kč
Klub českých turistů, odbor Vizovice
12.000 Kč
TOM 19178 Čižici Vizovice
40.000 Kč
SK Vizovice (oddíl kopané)
70.000 Kč
Junák – český skaut, středisko Vizovice, z.s.
70.000 Kč
Janova Hora Vizovice z.s.
30.000 Kč
Tenisový klub Vizovice
70.000 Kč
OREL jednota Vizovice
70.000 Kč
Vizovjánek - soubor valašských písní a tanců, z.s. 70.000 Kč
Centrum pro rodinu Vizovice, z.s.
18.000 Kč
JS Horymír Vizovice
35.000 Kč.
II/42/2019 – schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s jednotlivými příjemci programových
dotací poskytnutých na činnost s dětmi a mládeží z rozpočtu města Vizovice na rok 2019
a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávních smluv dle přílohy č. 6 k zápisu.
II/43/2019 – schvaluje poskytnutí jednorázové individuální dotace organizaci Junák – český
skaut, středisko Vizovice, z. s. na výdaje související s účastí vizovických skautů na mezinárodní
akci World scouts Jamboree v Americe v roce 2019 ve výši 30.000 Kč a pověřuje starostku
města podpisem veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 7 k zápisu.
II/44/2019 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2019
na činnost organizace DOTEK z. ú. ve výši 300.000 Kč a pověřuje starostku města podpisem
veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle přílohy č. 8 k zápisu.
II/45/2019 – deleguje Bc. Silvii Dolanskou a jako náhradníka Ing. Martina Dévu k zastupování
na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a. s., která se bude konat dne
16.05.2019.
II/46/2019 – bere na vědomí výzvu Jižní vodárenské, a.s. k vystavení plné moci k zastoupení
na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a. s. v roce 2019 a souhlasí
s udělením neomezené plné moci společnosti Jižní vodárenská, a.s. k výkonu akcionářských
práv obce vyplývajících z vlastnictví 10535 ks a 13142 ks zaknihovaných akcií na jméno
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., dle přílohy č. 9 k zápisu.
Bc. Silvie Dolanská v. r.
starostka
Vyvěšeno dne: 18.04.2019
Sejmuto dne:

Mgr. Alena Hanáková v. r.
místostarostka

