Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 24. 6. 2015
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 24. 6. 2015 následující usnesení:
VI/81/15 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
VI/82/15 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 805/1, orná půda, o výměře
cca 381 m² v k. ú. Vizovice.
VI/83/15 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Vizovice, panem XXX
a společností Vodovody a kanalizace Zlín a.s. o prodeji 50% podílu kanalizace
na ulici Slunečné a Nové za cenu 2.500,--Kč.
VI/84/15 – nesouhlasí s připomínkou pana XXX k vyhlášenému záměru prodeje pozemku
p. č. 3209/6 v k. ú. Vizovice.
VI/85/15 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 3737/16 o výměře
cca 250 m2, ostatní plocha, v k. ú. Vizovice.
VI/86/15 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. st. 1864/2, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře cca 5 m² v k.ú. Vizovice.
VI/87/15 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. st. 338/2, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 66 m² v k. ú. Vizovice.
VI/88/15 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci a zřízení věcného práva č. UZSVM/BZL/4211/2015-BZLM,
která se týká převodu pozemku p. č. 5364/1, ostatní plocha, v k. ú. Vizovice
mezi městem Vizovice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
VI/89/15 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 5479/2, ostatní plocha,
o výměře 209 m² v k. ú. Vizovice.
VI/90/15 – souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu
nemovitostí č. UZSVM/BZL/2569/2007-BZLM, která byla uzavřena dne 9.8.2007
mezi Městem Vizovice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových z důvodu vyjmutí pozemku p. č. 5347 a pověřuje
starostku města podpisem tohoto dodatku.
VI/91/15 – souhlasí s uzavřením směnné smlouvy mezi Městem Vizovice a pány XXX
Vizovice, která se týká směny části pozemku p. č. 3208/1 o výměře 1572 m²
ve vlastnictví Města Vizovice a pozemků p. č. 3203/1 a p. č. 3203/4 o celkové
výměře 1572 m² ve vlastnictví pánů XXX, vše k. ú. Vizovice.

VI/92/15 – schvaluje jako nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení na investiční akci
„Revitalizace centra Vizovic“ firmu SATES MORAVA s. r. o., IČ 60775530,
dle přílohy č. 1 k zápisu a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo.
VI/93/15 – schvaluje jako nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení na investiční akci
„Oprava MK Janova hora 2“ firmu SWIETELSKY, s. r. o., IČ 48035599, dle
přílohy č. 2 k zápisu a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo.
VI/94/15 – souhlasí s realizací projektu CZ.1.02/7.1.00/15.29268 „Zahrada v přírodním
stylu při MŠ Vizovice II“ .
VI/95/15 – schvaluje vyčlenění finančních prostředků města na projekt „Zahrada v přírodním
stylu při MŠ Vizovice II“ do rozpočtu města Vizovice v roce 2015 v objemu:
- předfinancování projektu ve výši celkových nákladů projektu částkou
2.291.705,-- Kč, vlastní podíl žadatele je ve výši 10 % celkových
výdajů, tedy částka 229.171,-- Kč,
- finanční krytí projektu v době provozu a udržitelnosti.
VI/96/15 – souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na investiční akci „Zahrada v přírodním
stylu při MŠ Vizovice II“.
VI/97/15 – souhlasí s realizací projektu CZ.1.02/4.1.00/15.27493 „Systém sběru BRKO
pro město Vizovice“.
VI/98/15 – schvaluje předfinancování projektu „Systém sběru BRKO pro město Vizovice“
ve výši celkových nákladů projektu, vlastní podíl žadatele a finanční krytí
projektu v době provozu a udržitelnosti.
VI/99/15 – souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na investiční akci „Systém sběru BRKO
pro město Vizovice“.
VI/100/15 – souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na investiční akci „Rekonstrukce
kotelny MŠ Vizovice“.
VI/101/15 – bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 1R/2015 a 2R/2015,
která byla schválena Radou města Vizovice na zasedáních dne 27. 5. 2015
a 17. 6. 2015.
VI/102/15 – schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro Technické služby města
Vizovice, p. o. o neinvestiční účelovou dotaci na hospodaření v lesích ve výši
6.104,- Kč, kterou Město obdrželo od Zlínského kraje.
VI/103/15 – schvaluje rozpočtové opatření č. 2Z/2015 – změna schváleného rozpočtu roku
2015 dle přílohy č. 3 k zápisu.

VI/104/15 – schvaluje poskytnutí dotací na základě vyhlášeného dotačního programu na
činnost s dětmi a mládeží z rozpočtu města Vizovice na rok 2015 v celkové výši
525.000,-- Kč jednotlivým žadatelům následovně:
Základní umělecká škola Zlín, pobočka Vizovice 25 000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Vizovice
OB Vizovice, o. s.
Mateřské a rodinné centrum Beruška
Klub českých turistů Vizovice
TOM 19178 Čižici Vizovice
SK Vizovice ( oddíl kopané )
Junák, svaz skautů a skautek ČR, stř. Vizovice
Občanské sdružení Janova Hora
Tenisový klub Vizovice
OREL jednota Vizovice
Vizovjánek - soubor valašských písní a tanců
Centrum pro rodinu Vizovice o. s.

10 000,- Kč
58 500,- Kč
58 500,- Kč
12 000,- Kč
35 000,- Kč
50 000,- Kč
58 500,- Kč
25 000,- Kč
58 500,- Kč
58 500,- Kč
58 500,- Kč
17 000,- Kč.

VI/105/15 – schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s jednotlivými příjemci
programových dotací poskytnutých na činnost s dětmi a mládeží z rozpočtu
města Vizovice na rok 2015 a pověřuje starostku města podpisem těchto
veřejnoprávních smluv dle přílohy č. 4 k zápisu.
VI/106/15 – schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti Za Sklem o.s. na podporu
projektů a aktivit realizovaných v roce 2015 ve výši 50.000,-- Kč.
VI/107/15 – schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem finanční podpory –
společností Za sklem o. s. dle přílohy č. 5 k zápisu a pověřuje starostku města
podpisem této smlouvy.
VI/108/15 – schvaluje nové úplné znění zřizovací listiny organizační složky Kino Vizovice
dle přílohy č. 6 k zápisu.
VI/109/15 – schvaluje uzavření Darovací smlouvy se Zlínským krajem na elektronický
informační panel a projektovou dokumentaci pro jeho instalaci dle přílohy č. 7
k zápisu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
VI/110/15 – bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Vizovicko za rok 2014 dle
přílohy č. 8 k zápisu

Bc. Silvie Dolanská
starostka města

Mgr. Alena Hanáková
místostarostka města

