Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 06.05.2020
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 06.05.2020 následující
usnesení:
IX/41/2020 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
IX/42/2020 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 1085/9,
trvalý travní porost, o výměře cca 100 m2 v k. ú. Vizovice.
IX/43/2020 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 4883/1,
lesní pozemek, o výměře cca 50 m2 a části pozemku p. č. 4883/12, lesní pozemek,
o výměře cca 550 m2, oba v k. ú. Vizovice.
IX/44/2020 – schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k části pozemku
p. č. 5185/2, ostatní plocha, o výměře cca 82 m2 v k. ú. Vizovice mezi městem Vizovice
a Správou železnic s. o.
IX/45/2020 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 4514/33, orná
půda, o výměře 570 m2 v k. ú. Vizovice.
IX/46/2020 – bere na vědomí závěry a doporučení vyplývající ze Zápisu z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva města Vizovice konaného dne 16.04.2020, který
tvoří přílohu č. 1 k zápisu.
IX/47/2020 – pověřuje Ing. Evu Kubíčkovou jednáním o změně úvěrové smlouvy
uzavřené s Českou spořitelnou a.s. tak, aby bylo z úvěru možné financovat i jiné
investice města, než je rekonstrukce koupaliště.
IX/48/2020 – schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Vizovice na
základě vyhlášeného dotačního programu na podporu činnosti s dětmi a mládeží
v roce 2020 jednotlivým žadatelům následovně:
Základní umělecká škola Zlín, pobočka Vizovice
Sbor dobrovolných hasičů Vizovice
Spolek OB Vizovice, z.s.
Mateřské a rodinné centrum Beruška, z.s.
TOM 19178 Čižici Vizovice
SK Vizovice (oddíl kopané)
Junák – český skaut, středisko Vizovice, z.s.
Janova Hora Vizovice z.s.
Tenisový klub Vizovice
OREL jednota Vizovice
Vizovjánek - soubor valašských písní a tanců, z.s.
Centrum pro rodinu Vizovice, z.s.
JS Horymír Vizovice

30.000 Kč
40.000 Kč
80.000 Kč
75.000 Kč
40.000 Kč
80 000 Kč
80 000 Kč
30.000 Kč
80.000 Kč
80.000 Kč
80.000 Kč
40.000 Kč
65.000 Kč

IX/49/2020 – schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s jednotlivými příjemci
programových dotací poskytnutých na činnost s dětmi a mládeží z rozpočtu města
Vizovice na rok 2020 a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávních smluv dle
přílohy č. 2 k zápisu.
IX/50/2020 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na
rok 2020 na činnost Sboru dobrovolných hasičů Vizovice v roce 2020 ve výši
80.000 Kč a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávní smlouvy s příjemcem
dotace dle přílohy č. 3 k zápisu.
IX/51/2020 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na
rok 2020 Národnímu památkovému ústavu, územní památkové správě v Kroměříži
na výdaje spojené s projektem WORKCAMP PARQUET ve výši 100.000 Kč
a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle
přílohy č. 4 k zápisu.
IX/52/2020 – vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vizovice č. 2/2020 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 5 k zápisu.
IX/53/2020 – vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vizovice č. 3/2020 o místních
poplatcích dle přílohy č. 6 k zápisu.
IX/54/2020 – schvaluje předložený závěrečný účet města Vizovice za rok 2019 dle
přílohy č. 7 a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2019, a to bez výhrad.
IX/55/2020 – projednalo veškeré doklady předložené v rámci procesu schvalování
účetní závěrky města Vizovice sestavené k 31.12.2019, které tvoří přílohu č. 8 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 31.12.2019 schvaluje.
IX/56/2020 – schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2019 na
účet „Výsledky hospodaření předcházejících účetních období“.
IX/57/2020 – schvaluje snížení provozního příspěvku poskytnutého z rozpočtu města
Vizovice na rok 2020 Technickým službám města Vizovice, příspěvkové organizaci,
o částku 1.000.000 Kč.
IX/58/2020 – bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 1R/2020
a 2R/2020, která byla schválena Radou města Vizovice na zasedáních dne 08.04.2020
a 27.04.2020.
IX/59/2020 – schvaluje rozpočtové opatření č. 1Z/2020 – změna schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přílohy č. 9 k zápisu.
IX/60/2020 – bere na vědomí výsledky hospodaření města Vizovice a zřízených
příspěvkových organizací k 31.03.2020.

IX/61/2020 – souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití Ministerstva pro místní rozvoj ČR za účelem
Revitalizace brownfieldu „Koupaliště Vizovice ID: 5735“ pro veřejné využití.
IX/62/2020 – deleguje Bc. Silvii Dolanskou k zastupování města Vizovice na valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a. s. (program tvoří přílohu č. 10
k zápisu), která se bude konat dne 12.05.2020 a zároveň pověřuje k hlasování na
valné hromadě takto:
- k bodu 1 – pro (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a skrutátorů,
schválení jednacího a hlasovacího řádu)
- k bodu 2 – pro (volba nových členů představenstva společnosti)
- k bodu 3 – pro (volba nových členů dozorčí rady společnosti)
- k bodu 4 – pro (schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za r. 2019)
- k bodu 5 – pro (schválení řádné účetní závěrky za r. 2019)
- k bodu 6 – pro (schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za r. 2019)
- k bodu 7 – pro (určení auditora společnosti pro ověření účetní závěrky za
r. 2019).
Jako náhradníka deleguje Mgr. Alenu Hanákovou, místostarostku města.
IX/63/2020 – schvaluje zařazení území města Vizovice do územní působnosti MAS
Vizovicko a Slušovicko, o. p. s. na programové období 2021-2027.

Bc. Silvie Dolanská v. r.
starostka

Vyvěšeno dne: 13.05.2020
Sejmuto dne:

Mgr. Alena Hanáková v. r.
místostarostka

