Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 13.12.2017
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 13.12.2017 následující usnesení:
VIII/175/17 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
VIII/176/17 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Vizovice a manžely ***
o prodeji části pozemku p. č. 4550/31, ostatní plocha, o výměře cca 85 m2,
v k. ú. Vizovice za cenu 600 Kč/m2
VIII/177/17 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 215, zahrada,
o výměře cca 350 m2 v k. ú. Chrastěšov.
VIII/178/17 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 213, zahrada, o výměře
1232 m2 v k. ú. Chrastěšov.
VIII/179/17 – souhlasí s vyhlášením záměru směny pozemků p. č. 3110/9, p. č. 3201/2
a p. č. 3201/3 o celkové výměře 315 m² ve vlastnictví manželů *** za části pozemků
p.
č.
3208/1
a
p.
č.
4550/31
o
celkové
výměře
315
m2
ve vlastnictví města Vizovice v k. ú. Vizovice.
VIII/180/17 – pověřuje Mgr. Ivu Chytilovou vyhotovením návrhu smlouvy o smlouvě
budoucí darovací k pozemku p. č 3291/6. TERMÍN: do 15.01.2018.
VIII/181/17 – schvaluje doplnění IV. aktualizace Programu regenerace Městské památkové
zóny Vizovice.
VIII/182/17 – souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování
vodohospodářské infrastruktury města Vizovice, č. smlouvy 2922/2013, uzavřené dne
11.12.2013.
VIII/183/17 – bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 5R/2017, které bylo
schváleno Radou města Vizovice na zasedáních dne 22.11.2017.
VIII/184/17 – bere na vědomí závěry a doporučení vyplývající ze Zápisu z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva města Vizovice konaného dne 20.11.2017, který tvoří
přílohu č. 1 k zápisu.
VIII/185/17 – schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro město Vizovice na rok 2018
takto: Po dobu platnosti rozpočtového provizoria bude:
- čerpání běžných výdajů čtvrtletně maximálně do výše 25%
skutečných běžných výdajů roku 2017
- 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.
VIII/186/17 – 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.
VIII/187/17 – schvaluje zapracování finanční podpory určené na dotační program na činnost
s dětmi a mládeží do rozpočtu města Vizovice na rok 2018 ve výši 700 000 Kč a pověřuje
Radu města vyhlášením dotačního programu na rok 2018.
VIII/188/17 – souhlasí s úpravou rozpočtu pro Kino Vizovice na rok 2017 dle žádosti
vedoucí organizační složky, která tvoří přílohu č. 2 k zápisu a s úpravou závazných ukazatelů
rozpočtu pro tuto organizační složku.
VIII/189/17 – souhlasí s úpravou rozpočtu a závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 pro
organizační složku Městská knihovna Josefa Čižmáře dle žádosti vedoucí.
VIII/190/17 – schvaluje převod finančních prostředků získaných z darů, dotací či příspěvků
fyzických i právnických osob na konci roku 2017 na účet cizích prostředků (depozitní účet)
a jejich použití v roce 2018 dle smluvních podmínek na akce související s propagací města,
kulturními akcemi apod.
VIII/191/17 – 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 1 200 Kč. Odměna bude
poskytována od 01.01.2018 a v případě náhradníka od prvního dne měsíce následujícího po
vzniku mandátu člena zastupitelstva.
VIII/192/17 – 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 rady města ve výši 3 600 Kč. Odměna bude
poskytována od 01.01.2018 a v případě náhradníka od prvního dne měsíce následujícího po
vzniku mandátu člena rady.
VIII/193/17 – 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 2 800 Kč. Odměna bude poskytována od 01.01.2018
a v případě náhradníka od prvního dne měsíce následujícího po jmenování do funkce
předsedy.
VIII/194/17 – 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 1 800 Kč. Odměna bude poskytována od 01.01.2018 a
v případě náhradníka od prvního dne měsíce následujícího po jmenování do funkce předsedy.
Odměna nebude poskytována předsedům komisí, kteří jsou zaměstnanci MěÚ.
VIII/195/17 – 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 200 Kč, a to s účinností od

01.01.2018. Odměna bude členům komisí a výborů vyplacena ve vyúčtování za měsíc
listopad (vypláceno v prosinci) každého kalendářního roku. Odměna nebude poskytována
členům komisí a výborů, kteří jsou zaměstnanci MěÚ.
VIII/196/17 – 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 1 800 Kč. Odměna bude poskytována od
01.01.2018. Pokud je funkce člena vykonávána u více výborů či komisí, odměna bude
vyplácena pouze jedna.
VIII/197/17 – stanoví, že v případě, že některý ze členů komisí či výborů, který není zároveň
zastupitelem, ukončí svou činnost v průběhu roku, bude mu vyplacena odměna ve snížené
výši 200 Kč, kdy funkci vykonával. Nově zvolenému členovi pak náleží odměna ve výši
200 Kč, kdy bude funkci vykonávat. Odměna bude členům vyplacena v jedné splátce.
VIII/198/17 – 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, s účinností od
01.01.2018, 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.
VIII/199/17 – souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu (uzavřením dohody o provedení
práce) mezi městem Vizovice a panem Bc. Jiřím Madziou v rámci vedení kroniky města
Vizovice.
VIII/200/17 – schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Vizovice na roky 2019 – 2021,
který tvoří přílohu č. 3 k zápisu
VIII/201/17 – bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Vizovice o navýšení dotace
na financování výstavby komunitního centra a souhlasí s vyčleněním částky ve výši
200 000 Kč v rozpočtu města na rok 2018 pro tuto oblast podpory.
VIII/202/17 – bere na vědomí žádost spolku SK Vizovice z. s. o poskytnutí individuální
dotace na vybudování automatického závlahového systému na fotbalovém stadionu a souhlasí
s vyčleněním částky ve výši 300 000 Kč v rozpočtu města na rok 2018 pro tuto oblast
podpory.
VIII/203/17 – bere na vědomí přehled plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města
za období leden-listopad 2017 a přehled stavu investičních akcí ke dni 30.11.2017.
VIII/204/17 – schvaluje navýšení příspěvku na provoz Technických služeb města Vizovice
o částku 600 000 Kč.
VIII/205/17 – schvaluje rozpočtové opatření č. 4Z/2017 – změna schváleného rozpočtu roku
2017 dle přílohy č. 4 k zápisu.
VIII/206/17 – bere na vědomí informaci ve věci pasportu místních, účelových komunikací
a pasportu dopravního značení.

VIII/207/17 – bere na vědomí zprávy o činnosti komisí Rady města Vizovice a výborů
Zastupitelstva města Vizovice za rok 2017.
VIII/208/17 – schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Vizovice na rok 2018 dle přílohy
č. 5 k zápisu.

Bc. Silvie Dolanská v. r.
starostka

Vyvěšeno dne: 18.12.2017
Sejmuto dne:

Mgr. Alena Hanáková v. r.
místostarostka

