Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 02. 2015
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 02. 2015 následující usnesení:
I/01/15 – schvaluje změnu programu zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
I/02/15 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. UZSVM/BZL/8191/2014-BZLM, která se týká převodu
pozemku p. č. 5372 k. ú. Vizovice mezi městem Vizovice a Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostku města
podpisem této smlouvy.
I/03/15 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 205/7 o výměře
cca 23 m² v k. ú. Vizovice.
I/04/15 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje objektu bývalé kotelny na sídl. Štěpská,
včetně technologického zařízení a pozemku p. č. st. 1657 o výměře 447 m²
v k. ú. Vizovice za minimální cenu 1.045.430,-- Kč a prodeje části pozemku p. č.
560/2 k. ú. Vizovice o výměře cca 225 m² za minimální cenu 240,-- Kč/m², nejvyšší
cenové nabídce, obálkovou metodou.
I/05/15 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje 50% podílu kanalizace na ulici Slunečné a
Nové.
I/06/15 – revokuje usnesení č. III/66/14 ze dne 31. 03. 2014.
I/07/15 – souhlasí s oddělením části pozemku p. č. 5347/3 k. ú. Vizovice, na kterém se
nachází místní komunikace ul. Chrastěšovská a plocha dráţní dopravy za účelem
bezúplatného převodu této části pozemku do vlastnictví Města Vizovice.
I/08/15 – souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení sluţebnosti k pozemku
5192/17, ostatní plocha, o výměře 819 m2 v k. ú. Vizovice mezi městem Vizovice
a s. p. Lesy České republiky a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
I/09/15 – souhlasí s vyhlášením záměru směny pozemků p. č. 3203/1 a p. č. 3203/4 o celkové
výměře 1572 m² ve vlastnictví pana XXX za odpovídající výměru pozemku
p. č. 3208/1 ve vlastnictví města Vizovice v k. ú. Vizovice.
I/10/15 – souhlasí s prodejem bytové jednotky 578/3 v ulici Lázeňská 578, Vizovice, včetně
příslušného podílu na společných částech domu a pozemků p. č. st. 942, p. č. 5620,
p. č. 5428 a p. č. st. 2492 v k. ú. Vizovice nejvyšší nabídce dle vyhlášeného záměru
za cenu 524.000,--Kč.
I/11/15 – souhlasí s podáním ţádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 5268/1, p. č. 5291/2,
p. č. 5417/3, p. č. 5291/15 a p. č. 5269 v k. ú. Vizovice – část místní komunikace
Krňovská a Prostřední ve vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.

I/12/15 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 5316/1, vodní plocha
o výměře cca 22 m² v k. ú. Vizovice.
I/13/15 – ukládá MAJETKOVÉMU VÝBORU prověření předběţného souhlasu s případným
převodem pozemků pod účelovou komunikací v areálu bývalého JZD na ulici
Říčanská. TERMÍN: do 30. 04. 2015.
I/14/15 – souhlasí s prodejem osobního automobilu VW Golf 2Z8 6666 nejvyšší nabídce
dle vyhlášeného záměru, za cenu 50.000,-- Kč.
I/15/15 – bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 7R/2014 a 8R/2014, která
byla schválena Radou města Vizovice na svých zasedáních dne 22. 12. 2014 a
14. 01. 2015.
I/16/15 – bere na vědomí závěry a doporučení vyplývající ze Zápisu z jednání Finančního
výboru Zastupitelstva města Vizovice konaného dne 02. 02. 2015, který tvoří
přílohu č. 1 k zápisu.
I/17/15 – bere na vědomí informaci o plnění rozpočtových příjmů, čerpání rozpočtových
výdajů a financování ve vztahu k rozpočtu města na rok 2014 dle skutečnosti
k 31. 12. 2014.
I/18/15 – bere na vědomí informaci o stavu dlouhodobých závazků města Vizovice
k 31. 12. 2014 dle přílohy č. 2 k zápisu.
I/19/15 – ukládá předsedovi FINANČNÍHO VÝBORU vypracování pravidel pro
poskytování finančních příspěvků pro rok 2016.
I/20/15 – navrhuje zapracovat do rozpočtu města Vizovice na rok 2015 poskytnutí
provozních příspěvků na činnost zájmových a obecně prospěšných společností dle
přílohy č. 3 k zápisu.
I/21/15 – navrhuje zapracovat do rozpočtu města Vizovice na rok 2015 poskytnutí
jednorázové finanční podpory obecně prospěšných společností a organizací dle
přílohy č. 4 k zápisu.
I/22/15 – navrhuje zapracovat do rozpočtu města Vizovice na rok 2015 poskytnutí finančních
příspěvků na činnost s dětmi a mládeţí dle přílohy č. 5 k zápisu.
I/23/15 – souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na realizaci investiční akce „Obnova
místní komunikace Janova hora 2“.
I/24/15 – souhlasí s realizací projektu „Revitalizace centra Vizovic“ a schvaluje:
1. vyčlenění finančních zdrojů z prostředků města do rozpočtu města Vizovice
v roce 2015 v následujícím objemu: předfinancování projektu ve výši celkových
nákladů projektu (6.000.000,-- Kč), vlastní podíl ţadatele ve výši 30 %
celkových výdajů,
2. finanční krytí projektu po dobu pěti let udrţitelnosti a dalšího provozu.

I/25/15 – souhlasí se zpracováním ţádosti o dotaci na nákup svozového vozidla pro TSmV
p. o. a jejím předloţením v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Ţivotní
prostředí a zapracováním částky ve výši 2.800.000,-- Kč do rozpočtu města na rok
2015.
I/26/15 – bere na vědomí předloţení jednotlivých variant rozšíření kolumbária ve
Vizovicích dle přílohy č. 6 k zápisu a doporučuje radě města pověřit stavební
komisi k projednání předloţených návrhů a vytipování nejvýhodnější varianty.
I/27/15 – pověřuje MAJETKOVÝ VÝBOR k prověření moţnosti odkupu nemovitostí
č. p. 491 Masarykovo nám. a č. p. 337 Palackého nám., Vizovice.
I/28/15 – schvaluje podání ţádosti o poskytnutí dotace z Nadace ČEZ „Oranţové schody“
na pořízení výtahu v budově Základní školy Vizovice a pověřuje ředitelku
ZŠ Vizovice jejím podáním.
I/29/15 – bere na vědomí předloţený návrh rozpočtu města Vizovice na rok 2015 dle
přílohy č. 7 k zápisu a pověřuje vedoucí finančního odboru zapracováním
navrţených změn do rozpočtu města Vizovice na rok 2015.
I/30/15 – schvaluje zařazení investiční akce „Rozšíření hřbitova“ do majetku města a jeho
následné převedení k hospodaření příspěvkové organizaci Technické sluţby města
Vizovice.
I/31/15 – deleguje MUDr. Pavola Skalku zastupováním města Vizovice na řádné valné
hromadě společnosti Vodovody a Kanalizace Zlín a. s., konané v dubnu 2015.
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