Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 09.12.2019
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 09.12.2019 následující
usnesení:
VII/91/2019 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
VII/92/2019 – bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Vizovice, konaného dne 27.11.2019, který tvoří přílohu č. 1 k zápisu.
VII/93/2019 – bere na vědomí informace o dotačních příležitostech pro město
Vizovice v následujících letech.
VII/94/2019 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 916/25,
trvalý travní porost, o výměře cca 220 m2 v k. ú. Vizovice.
VII/95/2019 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 708/23, zahrada,
o výměře cca 696 m2 v k. ú. Vizovice.
VII/96/2019 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k pozemku p. č. 5268/1, ostatní plocha, č. UZSVM/BZL/6831/2019-BZLM, mezi
městem Vizovice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových dle přílohy č. 2 k zápisu.
VII/97/2019 – bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 4R/2019, které
bylo schváleno Radou města Vizovice na jednání dne 18.11.2019.
VII/98/2019 – bere na vědomí závěry a doporučení vyplývající ze Zápisu z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva města Vizovice konaného dne 18.11.2019, který
tvoří přílohu č. 3 k zápisu.
VII/99/2019 – schvaluje zapracování finanční podpory určené na dotační program na
činnost s dětmi a mládeží do rozpočtu města Vizovice na rok 2020 ve výši
800.000 Kč.
VII/100/2019 – schvaluje zapracování finanční podpory určené na dotační program
zaměřený na podporu organizací poskytujících služby v sociální oblasti do rozpočtu
města Vizovice na rok 2020 ve výši 700.000 Kč.
VII/101/2019 – pověřuje Radu města Vizovice vyhlášením dotačních programů na
poskytování finanční podpory pro rok 2020.
VII/102/2019 – schvaluje zapracování neinvestičních příspěvků na provoz zřízených
příspěvkových organizací do rozpočtu města Vizovice na rok 2020 následovně:
- příspěvek Mateřské škole Vizovice, okres Zlín
příspěvek ve výši 2.744.000 Kč
- příspěvek Základní škole Vizovice, příspěvkové
organizaci příspěvek ve výši 7.048.800 Kč
- příspěvek Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice,
příspěvkové organizaci ve výši 830.000 Kč

příspěvek Technickým službám města Vizovice,
příspěvkové organizaci ve výši 19.285.000 Kč.
VII/103/2019 – schvaluje předfinancování akce v rámci projektu „Modernizace
odborně technického vzdělávání v ZŠ Vizovice“ podaného v rámci výzvy iROP ve výši
1.245.892 Kč formou poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Vizovice z rozpočtu města
Vizovice v roce 2020.
VII/104/2019 – bere na vědomí informaci o stavu projednávání návrhu nového
nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC účinném od 01.01.2020.
VII/105/2019 – vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vizovice č. 2/2019
o místních poplatcích, která tvoří přílohu č. 4 k zápisu.
VII/106/2019 – schvaluje sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle zákona
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, kterou tvoří
a) částka 250,- Kč za osobu uvedenou v § 10b v odstavci 1 za kalendářní rok
a
b) částka 300,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího
ukončeného kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
VII/107/2019 – vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vizovice č. 3/2019 (tvoří
přílohu č. 5 k zápisu) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
VII/108/2019 – schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro město Vizovice na rok
2020 takto:
Po dobu platnosti rozpočtového provizoria bude:
- čerpání běžných výdajů čtvrtletně maximálně do výše
25% skutečných běžných výdajů roku 2019
- 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.
VII/109/2019 – 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.
VII/110/2019 – schvaluje převod finančních prostředků získaných z darů, dotací či
příspěvků fyzických i právnických osob na konci roku 2019 na účet cizích prostředků
(depozitní účet) a jejich použití v roce 2020 dle smluvních podmínek na akce
související s propagací města, kulturním akcemi apod.

VII/111/2019 – schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Vizovice na roky 2021
– 2023, který tvoří přílohu č. 6 k zápisu.
VII/112/2019 – schvaluje zvýšení provozního příspěvku z rozpočtu města Vizovice na
rok 2019 Technickým službám města Vizovice, příspěvkové organizaci o částku
480.000 Kč.
VII/113/2019 – schvaluje rozpočtové opatření č. 4Z/2019 – změna schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přílohy č. 7 k zápisu
VII/114/2019 – bere na vědomí žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
města na rok 2020 podanou spolkem Vizovjánek, soubor valašských písní a tanců,
z.s. na obnovu barevných součástek krojů a obuvi a souhlasí se zapracováním částky
ve výši 100.000 Kč na poskytnutí této dotace do rozpočtu města na rok 2020.
VII/115/2019 – bere na vědomí zprávy o činnosti komisí rady města a výborů
zastupitelstva města za rok 2019.
VII/116/2019 – schvaluje plán zasedání zastupitelstva města pro rok 2020 dle přílohy
č. 8 k zápisu.
VII/117/2019 – schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Vizovicku a
Slušovicku dle přílohy č. 9 k zápisu.
VII/118/2019 – bere na vědomí návrh převodu části pozemku p. č. 3276/1 a 3276/18
a následnou úpravu účelové komunikace na p. č. 3276/15, p. č. 3276/1, p. č. 3276/18
a pověřuje Mgr. Petra Dostála dojednáním konkrétních podmínek převodu uvedených
pozemků.
VII/119/2019 – revokuje usnesení č. VI/80/2019 ze dne 21.10.2019 (souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2018 uzavřené dne 01.10.2018 se
společností
ATELIER
URBI
spol.
s r.
o.
Dodatek
tvoří
přílohu
č. 1 k zápisu).
VII/120/2019 – souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2018
uzavřené dne 01.10.2018 se společností ATELIER URBI spol. s r. o. Dodatek tvoří
přílohu č. 10 k zápisu.

Bc. Silvie Dolanská v. r.
starostka

Vyvěšeno dne: 16.12.2019
Sejmuto dne:

Mgr. Alena Hanáková v. r.
místostarostka

