Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 10.12.2018
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 10.12.2018 následující usnesení:
VI/126/18 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
VI/127/18 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a paní *** o prodeji
pozemku p. č. 708/7, zahrada, o výměře 444 m2 v k. ú. Vizovice za částku 100 Kč/m2.
VI/128/18 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a společností Cheetah
Holiday Club s.r.o. o prodeji části pozemku p. č. 4440/8, ostatní plocha, o výměře cca 50 m2
v k. ú. Vizovice za částku 217 Kč/m2.
VI/129/18 – revokuje usnesení č. IV/97/18 ze dne 29.08.2018 (souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Vizovice a společností H+M Zlín a.s. ohledně převodu kanalizace
a vodovodu na sídlišti Janova Hora do vlastnictví města Vizovice dle přílohy č. 2 k zápisu).
VI/130/18 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice
a společností H+M Zlín a.s. ohledně převodu kanalizace a vodovodu na sídlišti Janova Hora do
vlastnictví města Vizovice za cenu 25.000 Kč dle přílohy č. 1 k zápisu.
VI/131/18 – souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 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.
VI/132/18 – bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 3R/2018 a 4R/2018, která
byla schválena Radou města Vizovice na jednáních dne 19.09.2018 a 22.10.2018 a souhlasí
s jejich zapracováním do rozpočtu města.
VI/133/18 – bere na vědomí přehled výše místních poplatků a možnost zvýšení jejich sazeb
v roce 2019 (včetně poplatků za komunální odpad).
VI/134/18 – souhlasí se zachováním výše místních poplatků (stanovených obecně závaznými
vyhláškami) pro rok 2019 ve stejné výši, jako byly v roce 2018.
VI/135/18 – stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s nařízením
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, měsíční odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.800 Kč. Odměna bude poskytována od
01.01.2019 a v případě náhradníka od prvního dne měsíce následujícího po vzniku mandátu
člena zastupitelstva.
VI/136/18 – stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s nařízením
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, měsíční odměnu za výkon
funkce předsedy výboru zastupitelstva a předsedy komise rady, který je zároveň neuvolněným
zastupitelem, ve výši 3.600 Kč. Odměna bude poskytována od prvního dne kalendářního měsíce
následujícího po jeho zvolení do funkce.

VI/137/18 – stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v aktuálním znění,
měsíční odměnu za výkon funkce předsedy komise rady města, který není zároveň neuvolněný
člen zastupitelstva, ve výši 2.500 Kč. Odměna bude poskytována od prvního dne kalendářního
měsíce následujícího po jeho zvolení do funkce. Odměna nebude poskytována předsedům
komisí, kteří jsou zaměstnanci MěÚ.
VI/138/18 – stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v aktuálním znění, výši
odměny za výkon funkce člena výboru zastupitelstva nebo člena komise rady, který není
zároveň neuvolněným členem zastupitelstva města, ve výši 300 Kč za celé kalendářní měsíce,
kdy funkci vykonával, a to od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po jeho zvolení
do funkce. Odměna bude členům komisí a výborů vyplacena ve vyúčtování za měsíc listopad
(vypláceno v prosinci) každého kalendářního roku, případně následující měsíc po skončení jeho
funkce. Odměna nebude poskytována členům komisí a výborů, kteří jsou zaměstnanci MěÚ.
VI/139/18 - stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s nařízením
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, měsíční výši odměny za výkon
funkce člena výboru zastupitelstva nebo člena komise rady, který je zároveň neuvolněným
zastupitelem, ve výši 2.500 Kč. Odměna bude poskytována od prvního dne kalendářního měsíce
následujícího po jeho zvolení do funkce. Pokud je funkce člena vykonávána u více výborů či
komisí, odměna bude vyplácena pouze jedna.
VI/140/18 – stanoví v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v aktuálním znění
a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, že při souběhu
výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne pouze
za výkon funkce, za níž mu podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
VI/141/18 – schvaluje poskytnutí provozního příspěvku pro Technické služby města Vizovice,
příspěvková organizace, ve výši 800.000 Kč.
VI/142/18 – souhlasí s úpravou rozpočtu pro Kino Vizovice na rok 2018 dle žádosti vedoucí
organizační složky, která tvoří přílohu č. 2 k zápisu.
VI/143/18 – schvaluje rozpočtové opatření č. 4Z/2018 – změna schváleného rozpočtu roku
2018 dle přílohy č. 3 k zápisu.
VI/144/18 – schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro město Vizovice na rok 2019 takto:
Po dobu platnosti rozpočtového provizoria bude:
- čerpání běžných výdajů čtvrtletně maximálně do výše 25%
skutečných běžných výdajů roku 2018
- čerpání výdajů u schválených investičních či neinvestičních
akcí podle uzavřených smluv
- čerpání a splácení úvěrů, půjček a dalších závazků dle
uzavřených smluv
- hrazení případných sankcí, penále a obdobných plateb dle
vyměření pověřených orgánů
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy
a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
VI/145/18 – po dobu trvání rozpočtového provizoria stanovuje jako kompetenci Rady města
Vizovice schvalovat výdaje, na které byly přijaty účelové transfery a dotace tak, aby nedošlo
k porušení pravidel pro poskytnutí těchto dotací a zákonných povinností.

VI/146/18 – schvaluje zapracování finanční podpory určené na dotační program na činnost
s dětmi a mládeží do rozpočtu města Vizovice na rok 2019 ve výši 700.000 Kč.
VI/147/18 – schvaluje zapracování neinvestičních příspěvků na provoz zřízených
příspěvkových organizací do rozpočtu města Vizovice na rok 2019 následovně:
- příspěvek Mateřské škole Vizovice, okres Zlín ve výši
2.720.000 Kč
- příspěvek Základní škole Vizovice, příspěvkové organizaci
ve výši 6.701.000 Kč
- příspěvek Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice,
příspěvkové organizaci ve výši 620.000 Kč
- příspěvek Technickým službám města Vizovice,
příspěvkové organizaci ve výši 18.500.000 Kč.
VI/148/18 – schvaluje převod finančních prostředků získaných z darů, dotací či příspěvků
fyzických i právnických osob na konci roku 2018 na účet cizích prostředků (depozitní účet)
a jejich použití v roce 2019 dle smluvních podmínek na akce související s propagací města,
kulturními akcemi apod.
VI/149/18 – schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Vizovice na roky 2020 – 2022, který
tvoří přílohu č. 4 k zápisu.
VI/150/18 – schvaluje Statut sociálního fondu města Vizovice dle přílohy č. 5 k zápisu.
VI/151/18 – revokuje usnesení č. V/120/18 (zřizuje kontrolní výbor, který bude pětičlenný).
VI/152/18 – zřizuje kontrolní výbor, který bude tříčlenný.
VI/153/18 – zřizuje majetkový výbor, který bude pětičlenný.
VI/154/18 – zřizuje osadní výbor, který bude sedmičlenný.
VI/155/18 – volí předsedou finančního výboru Ing. Martina Dévu.
VI/156/18 – volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Hynka Tichého.
VI/157/18 – volí členy kontrolního výboru: Jaromíra Slezáka, Ing. Romana Persuna.
VI/158/18 – volí předsedou majetkového výboru pana Miroslava Dolanského.
VI/159/18 – volí předsedou osadního výboru Mgr. Miroslava Motyčku.
VI/160/18 – volí členy osadního výboru: Tomáše Hlavenku, Bronislava Kalendu, Martinu
Kostkovou, Luďka Polčáka, Luďka Polčáka ml., Radoslava Světlíka.
VI/161/18 – pověřuje místostarostku města Vizovice k vykonávání kompetencí stanovených
v článku 7 Organizačního řádu města Vizovice včetně podepisování s tím souvisejících
dokumentů.

VI/162/18 – pověřuje pana Ing. Martina Dévu ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu,
tj. Městským úřadem Vizovice, odborem stavebního úřadu, ve smyslu § 47, 51 a 53 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to po
dobu celého volebního období 2018 – 2022.
VI/163/18 – pověřuje starostku města Bc. Silvii Dolanskou k zastupování města v MAS
Vizovicko a Slušovicko.
VI/164/18 – pověřuje starostku města Bc. Silvii Dolanskou k zastupování města v DSO
Mikroregion Vizovicko.
VI/165/18 – pověřuje starostku města Bc. Silvii Dolanskou k zastupování města na jednáních
Svazu měst a obcí ČR a Sdružení měst a obcí Východní Moravy
VI/166/18 – pověřuje místostarostku města Mgr. Alenu Hanákovou k zastupování města na
jednáních Sdružení historických sídel ČR a Sdružení místních samospráv ČR.
VI/167/18 – bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci nového jednacího řádu Zastupitelstva
města Vizovice a návrh jeho znění a vydává nový Jednací řád Zastupitelstva města Vizovice
s účinností od 01.01.2019.
VI/168/18 – schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Vizovice pro rok 2019 dle přílohy
č. 6 k zápisu.

Bc. Silvie Dolanská v. r.
starostka

Vyvěšeno dne: 13.12.2018
Sejmuto dne:

Mgr. Alena Hanáková v. r.
místostarostka

