Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 26. 10. 2016
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 26. 10. 2016 následující usnesení:
XII/174/16 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
XII/175/16 – bere na vědomí informaci o zpracovávání Zprávy o uplatňování Územního
plánu Vizovice v období 2012 – 2016.
XII/176/16 – bere na vědomí návrhy na pořízení změny Územního plánu Vizovice a
schvaluje jejich prověření ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Vizovice
v období 2012 - 2016.
XII/177/16 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Vizovice a společností
E.ON Distribuce a. s. o prodeji části pozemku p. č. 5686, ostatní plocha,
o výměře cca 11 m² v k. ú. Vizovice za cenu 600 Kč/m2.
XII/178/16 – nesouhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. č. 588 v k. ú. Chrastěšov
do vlastnictví Města Vizovice.
XII/179/16 – nesouhlasí s nabídkou směny pozemků mezi Městem Vizovice a paní XXX
dle přílohy č. 1 k zápisu a pověřuje MAJETKOVÝ VÝBOR návrhem řešení.
XII/180/16 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemků do vlastnictví
města Vizovice mezi Městem Vizovice, společností H+M a. s. Zlín
a panem XXX dle přílohy č. 2 k zápisu.
XII/181/16 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Vizovice a panem XXX
o prodeji pozemků p. č. 4522/17, ostatní plocha, o výměře 1137 m2 a p. č.
4528/17, orná půda, o výměře 315 m², oba v k. ú. Vizovice za cenu 240 Kč/m2.
XII/182/16 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a manžely XXX
o prodeji pozemku p. č. st. 2016/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m²
v k. ú. Vizovice za cenu 600 Kč/m².
XII/183/16 – nesouhlasí s úplatným převodem pozemku p. č. 3205/15, ostatní plocha,
o výměře 193 m2 a nadále trvá na bezúplatném převodu pozemku do vlastnictví
Města Vizovice.
XII/184/16 – souhlasí se zpracováním znaleckého posudku na pozemek p. č. 708, zahrada,
o výměře cca 11 743 m² v k. ú. Vizovice.
XII/185/16 – bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 3R/2016, které bylo
schváleno Radou města Vizovice na zasedání 12. 10. 2016.
XII/186/16 – bere na vědomí zprávy o výsledcích kontrol provedených u Města Vizovice
v měsících srpen – říjen 2016 dle příloh č. 3 k zápisu.

XII/187/16 – revokuje usnesení č. VII/117/16 a VII/118/16 ze dne 29. 6. 2016
(VII/117/16 – schvaluje poskytnutí účelové investiční dotace organizaci SK
Vizovice ve výši 400 000 Kč na opravu atletického oválu,
VII/118/16 – schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem finanční
podpory - organizací SK Vizovice dle přílohy č. 2 k zápisu a pověřuje starostku
města podpisem této smlouvy).
XII/188/16 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2016
Římskokatolické farnosti Vizovice na výdaje související s opravou, úpravou
a vybavením jedné z místností fary ve Vizovicích ve výši 80 000 Kč
a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle přílohy
č. 4 k zápisu.
XII/189/16 – bere na vědomí rozbor plnění příjmů, čerpání výdajů a financování rozpočtu
města za období leden – září 2016, výkazy účetní závěrky města a přehled
stavu pohledávek, dlouhodobých závazků, majetku a investičních akcí města
k 30. 9. 2016 dle přílohy č. 5 k zápisu.
XII/190/16 – schvaluje rozpočtové opatření č. 5Z/2016 – změna schváleného rozpočtu roku
2016 dle přílohy č. 6 k zápisu.
XII/191/16 – souhlasí s odesláním žádosti na Státní fond rozvoje bydlení o zkrácení vázací
doby, po uplynutí 10 let od kolaudace na bytové domy ulice Tyršova 1266 a
1267.
XII/192/16 – souhlasí se zpracováním znaleckého posudku bytových jednotek ul. Tyršova
1266 a 1267 a pověřuje starostku města jeho zadáním.
TERMÍN: do 31. 12. 2016.
XII/193/16 – souhlasí s přijetím likvidačního zůstatku Nadace města Vizovice ve výši
500 000 Kč dle přílohy č. 7 k zápisu.
XII/194/16 – vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška Města Vizovice č. 4/2001 o veřejném pořádku ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 4/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 4/2001 o veřejném pořádku.
XII/195/16 – schvaluje výběr nejvhodnější nabídky od společnosti Kaisler s. r. o., Měřičkova
48, 621 00 Brno, IČ 25523406 pro projekt „Revitalizace zeleně – sídliště
Štěpská a čvrť A. Háby“ dle přílohy č. 8 k zápisu a souhlasí s uzavřením
smlouvy s vybraným uchazečem.
XII/196/16 – schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 57/16/OST ze dne
7. 9. 2016 na akci „Prodloužení vodovodu Těchlovská – Vizovice“ dle přílohy
č. 9 k zápisu.
XII/197/16 – schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Vizovice pro rok 2017 dle přílohy
č. 10 k zápisu.
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