Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 18.04.2018
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 18.04.2018 následující usnesení:
II/34/18 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
II/35/18 – bere na vědomí dopravně urbanistickou studii „Terminál VHD – Vizovice“.
II/36/18 – ukládá STAROSTCE MĚSTA vyvolat jednání se Správou železniční dopravní
cesty ve věci přípravy smlouvy – memoranda na realizaci terminálu VHD ve Vizovicích.
TERMÍN: do 31.05.2018
II/37/18 – pověřuje EUROMANAŽERA prověřením dotačních možností financování
terminálu VHD Vizovice.
II/38/18 – ukládá Mgr. Petru DOSTÁLOVI připravit výběrové řízení na zhotovitele
projektové dokumentace „Terminál VHD – Vizovice“. TERMÍN: do 15.05.2018.
II/39/18 – bere na vědomí informace o náhradní výsadbě za odstraněnou zeleň v areálu
hřbitova.
II/40/18 – projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Vizovice
v uplynulém období 2012 – 2017 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny územního
plánu.
II/41/18 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a panem *** o prodeji
části pozemku p. č. 1085/9, trvalý travní porost, o výměře cca 62 m2,
v k. ú. Vizovice za cenu 240 Kč/m2 + DPH.
II/42/18 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. 1085/2,
ostatní plocha, o výměře 52 m² v k. ú. Vizovice do vlastnictví města Vizovice mezi městem
Vizovice a panem ***.
II/43/18 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a paní *** o prodeji
části pozemku p. č. 5359/1, o výměře cca 25 m2, ostatní plocha,
v k.ú. Vizovice, za cenu 600 Kč/m2 včetně DPH.
II/44/18 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 3264/5, trvalý travní
porost, o výměře cca 1759 m2 v k. ú. Vizovice.
II/45/18 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 3264/2, trvalý travní
porost, o výměře cca 804 m2 v k. ú. Vizovice.
II/46/18 – nesouhlasí s vyhlášením záměru převodu kanalizace na pozemku p. č. 4043/15
v k. ú. Vizovice.

II/47/18 – bere na vědomí závěry a doporučení vyplývající ze Zápisu z jednání Finančního
výboru Zastupitelstva města Vizovice konaného dne 28.03.2018, který tvoří přílohu
č. 1 k zápisu.
II/48/18 – schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Vizovice na základě vyhlášeného
dotačního programu na podporu činnosti s dětmi a mládeží v roce 2018 jednotlivým
žadatelům následovně:
Základní umělecká škola Zlín, pobočka Vizovice 30 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Vizovice
20 000 Kč
Spolek OB Vizovice, z. s.
70 000 Kč
Mateřské a rodinné centrum Beruška, z. s.
60 000 Kč
Klub českých turistů, odbor Vizovice
12 000 Kč
TOM 19178 Čižici Vizovice
40 000 Kč
SK Vizovice (oddíl kopané)
70 000 Kč
Junák – český skaut, středisko Vizovice, z. s.
70 000 Kč
Janova Hora Vizovice z. s.
25 000 Kč
Tenisový klub Vizovice
70 000 Kč
OREL jednota Vizovice
70 000 Kč
Vizovjánek - soubor valašských písní a tanců, z. s. 70 000 Kč
Centrum pro rodinu Vizovice, z. s.
18 000 Kč.
II/49/18 – schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s jednotlivými příjemci programových
dotací poskytnutých na činnost s dětmi a mládeží z rozpočtu města Vizovice na rok 2018
a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávních smluv dle přílohy č. 2 k zápisu.
II/50/18 – bere na vědomí provedené práce na Janově hradě a schvaluje poskytnutí
jednorázového finančního daru Spolku Janův hrad Vizovice ve výši 260 000 Kč.
II/51/18 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2018
organizaci Za sklem o. s. na nákup edukačních pomůcek pro uživatele s poruchou
autistického spektra ve výši 20 000 Kč a pověřuje starostku města Vizovice podpisem
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 3 k zápisu.
II/52/18 – schvaluje poskytnutí jednorázové individuální dotace organizaci Junák – český
skaut, středisko Vizovice, z. s. na výdaje související s účastí vizovických skautů na
mezinárodních akcích Intercamp, Středoevropské Jamboree a Rover Way v roce 2018 ve výši
50 800 Kč a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávní smlouvy dle přílohy
č. 4 k zápisu.
II/53/18 – schvaluje poskytnutí jednorázového finančního daru organizaci Junák – český
skaut, středisko Vizovice, z. s. ve výši 100 000 Kč na vybudování stálého zdroje vody
na skautské základně u Vizovic.
II/54/18 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2018
Českomoravské provincii Hospitálského řádu sv. Jana z Boha-Milosrdných bratří –
provozovně Nemocnice Milosrdných bratří ve výši 195 000 Kč, a to na pořízení klimatizace
na pokojích pro pacienty nemocnice a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávní
smlouvy dle přílohy č. 5 k zápisu.
II/55/18 – projednalo veškeré doklady předložené v rámci procesu schvalování účetní
závěrky města Vizovice sestavené k 31.12.2017, které tvoří přílohu č. 6 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 31.12.2017 schvaluje.
II/56/18 – schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2017 na účet
„Výsledky hospodaření předcházejících účetních období“.
II/57/18 – schvaluje předložený závěrečný účet města Vizovice za rok 2017 dle přílohy
č. 7 a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2017, a to bez výhrad.
II/58/18 – schvaluje přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, které byly
zjištěny při přezkoumání hospodaření města za rok 2017, tj.:
- u Technických služeb města Vizovice byla povinnost
týkající se zveřejňování v registru smluv delegována na
nového zaměstnance
- u města Vizovice došlo k proškolení všech pracovníků, kteří
zodpovídají za průběh výběrových řízení a současně bude
problematika veřejných zakázek konzultována s právníky
a odborníky na danou problematiku.
II/59/18 – schvaluje navýšení příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace Dům dětí
a mládeže Zvonek Vizovice na rok 2018 o částku 30 000 Kč.
II/60/18 – schvaluje rozpočtové opatření č. 1Z/2018 – změna schváleného rozpočtu roku
2018 dle přílohy č. 8 k zápisu.
II/61/18 – schvaluje Plán odpadového hospodářství města Vizovice, dle § 44 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech.
II/62/18 – bere na vědomí zpracování Návrhu libreta pro město Vizovice s pracovním
názvem „Muzeum vizovického pečiva“.
II/63/18 – pověřuje MÍSTOSTAROSTKU MĚSTA k jednání s Muzeem jihovýchodní
Moravy ve Zlíně o dalších krocích vedoucích k realizaci „Muzea vizovického pečiva“.
II/64/18 – deleguje Bc. Silvii DOLANSKOU, starostku města, k zastupování na valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a. s. dne 28.06.2018.

Bc. Silvie Dolanská v. r.
starostka

Vyvěšeno dne: 25.04.2018
Sejmuto dne:

Mgr. Alena Hanáková v. r.
místostarostka

