Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 10. 12. 2012
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 10. 12. 2012 následující
usnesení:
XII/195/12 – bere na vědomí informaci o rozpracovanosti investičních akcí města
Vizovice v roce 2012, spolufinancovaných z dotací, dle přílohy č. 1 k zápisu.
XII/196/12 – souhlasí s odstoupením od záměru realizace investiční akce zřízení
Technologického centra dle výzvy IOP č. 06 – Technologická centra obcí
s rozšířenou působností.
XII/197/12 – bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 12R/2012, které bylo
schváleno Radou města Vizovice na svém zasedání dne 26. 11. 2012.
XII/198/12 – souhlasí s úpravou rozpočtu pro Městskou knihovnu Josefa Čižmáře na rok
2012 dle žádosti vedoucí organizační složky.
XII/199/12 – souhlasí s úpravou rozpočtu pro Kino Vizovice na rok 2012 dle žádosti
vedoucí organizační složky.
XII/200/12 – schvaluje rozpočtové opatření č 5Z/2012 – změna schváleného rozpočtu roku
2012 dle přílohy č 2 k zápisu.
XII/201/12 – bere na vědomí pracovní verzi rozpočtu města na rok 2013.
XII/202/12 – pověřuje MAJETKOVÝ VÝBOR aktualizací seznamu majetku určeného
k prodeji.
XII/203/12 – stanovuje pravidla rozpočtového provizoria pro město Vizovice na rok 2013
takto:
Po dobu platnosti rozpočtového provizoria bude:
- čerpání výdajů čtvrtletně maximálně do výše 25%
skutečných výdajů roku 2012
- čerpání výdajů u schválených investičních či neinvestičních
akcí podle uzavřených smluv
- čerpání a splácení úvěrů, půjček a dalších závazků dle
uzavřených smluv.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
XII/204/12 – stanovuje po dobu trvání rozpočtového provizoria 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.

XII/205/12 – schvaluje převod finančních prostředků získaných z darů fyzických i
právnických osob na konci roku 2012 na účet cizích prostředků (depozitní
účet) a jejich použití v roce 2013 na akce související s propagací města.
XII/206/12 – schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Vizovice č. 1/2012, o místních
poplatcích dle přílohy č. 3 k zápisu, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
města Vizovice č. 2/2010 o místních poplatcích ze dne 13. 12. 2010 a Obecně
závazná vyhláška města Vizovice č. 3/2011 ze dne 12. 12. 2011.
XII/207/12 – schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Vizovice č. 2/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 4, kterou se ruší Obecně
závazná vyhláška č. 3/2010 vydaná dne 13. 12. 2010 a Obecně závazná vyhláška
č. 2/2011 vydaná dne 12. 12. 2011.
XII/208/12 – schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města Vizovice na rok 2012
- Sdružení obcí Mikroregionu Vizovicko ve výši 57.864,- Kč za členství ve
sdružení
- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve výši 4.702,- Kč za
členství ve sdružení
- Sdružení hasičů Čech, Morava a Slezska – Okresnímu sdružení hasičů Zlín ve
výši 4.818,- Kč za kolektivní členství ve sdružení
- Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. ve výši 1.500,- Kč za
členství tajemníka města Vizovice ve sdružení
- Sdružení místních samospráv ČR ve výši 5.767,- Kč za členství ve sdružení
- Svazu měst a obcí ČR ve výši 13.463,60 Kč za účast ve svazu
- Statutárnímu městu Zlín na výkon části přenesené působnosti ve věcech
sociálně-právní ochrany dětí ve výši 20.000,- Kč.
XII/209/12 – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Vizovice
ve výši 85.000,- Kč na opravu elektroinstalace ve věži kostela a opravu
hromosvodového zařízení.
XII/210/12 – zamítá poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Kopýtka pro
štěstí z rozpočtu Města Vizovice na rok 2012.
XII/211/12 – bere na vědomí doporučení uvedená v Zápisu z jednání Finančního výboru
Zastupitelstva města konaného dne 28. 11. 2012 dle přílohy č. 5 k zápisu.
XII/212/12 – bere na vědomí vyjádření k cenové nabídce č.j. MUVIZ 021049/2012 a
MUVIZ 021043/2012 a trvá na kupní ceně stanovené dne 1. 10. 2012.
XII/213/12 – zamítá žádost č. j.: MUVIZ 021125/2012 o odkoupení p. č. st. 222/2 v k. ú.
Vizovice.
XII/214/12 – schvaluje prodej pozemku p. č. 3207/7 v k. ú. Vizovice manželům Ireně a
Ing. Jaroslavu Kulhánkovým, Masarykovo nám. 1129, Vizovice, za cenu
5.400,- Kč.

XII/215/12 – revokuje usnesení č. XI/177/12 ze dne 5. 11. 2012.
XII/216/12 – schvaluje podání žádosti Zlínskému kraji o prodej pozemku p. č. 1089/3
v k. ú. Vizovice.
XII/217/12 – schvaluje prodej pozemku p. č. 4425/20 v k. ú. Vizovice manželům Jiřímu a
Evě Maliňákovým, Štefánikova 4072, Zlín, za cenu 81.300,- Kč.
XII/218/12 – schvaluje prodej pozemku p. č. 558 a p. č. st. 2226 v k. ú. Vizovice Milanu
Křupalovi, Jasenná 61, za cenu 600,- Kč/m².
XII/219/12 – schvaluje prodej pozemku p. č. 708/3 v k. ú. Vizovice manželům Miroslavu a
Anně Bařinkovým, Růžová 998, Vizovice, za cenu 70.650,- Kč, s podmínkou
úhrady podílu za zpracování geometrického plánu.
XII/220/12 – zamítá žádost č. j. MUVIZ 023130/2012 o prodej části pozemku p. č. 2646/5
v k. ú. Vizovice.
XII/221/12 – vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p. č. 4856 v k. ú. Vizovice.
XII/222/12 – schvaluje vyplacení mimořádného členského příspěvku ve výši 15,- Kč na
občana pro MAS Vizovicko a Slušovicko do konce roku 2012.
XII/223/12 – souhlasí s darováním hasičské stříkačky PS12 Sboru dobrovolných hasičů
Chrastěšov a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
XII/224/12 – souhlasí se zpracováním Územní studie v ploše individuálního bydlení
BI č. 33 Územního plánu Vizovice a s úhradou 2/3 nákladů na její pořízení
z rozpočtu města.
XII/225/12 – bere na vědomí Zprávu o hospodaření Nadace města Vizovice k 31. 12. 2011.
XII/226/12 – schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Vizovice na I. pololetí 2013.
XII/227/12 – bere na vědomí informace o transformaci Technických služeb města
Vizovice, s. r. o.
XII/228/12 – ukládá řediteli TSmV s. r. o. přerušit činnost TSmV s. r. o. ke dni
31. 12. 2012.
XII/229/12 – bere na vědomí předložené zprávy o činnosti komisí RMV a výborů ZMV.
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