Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 25.10.2017
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 25.10.2017 následující usnesení:
VI/151/17 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
VI/152/17 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 4550/31, ostatní
plocha, o výměře cca 85 m² v k. ú. Vizovice.
VI/153/17 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a panem ***
o prodeji části pozemku p. č. 3261, o výměře 940 m², ostatní plocha,
v k. ú. Vizovice, za cenu 250 Kč/m² + DPH.
VI/154/17 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 814/20, orná půda,
o výměře 14452 m² a pozemku p. č. 711/10, ostatní plocha, o výměře 926 m², oba
v k. ú. Vizovice.
VI/155/17 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a manžely ***
o prodeji pozemků p. č. 3733/100, ostatní plocha, o výměře 34 m2,
p. č. 3733/101, ostatní plocha, o výměře 56 m² a p. č. 3733/102, ostatní plocha, o výměře
183 m2, vše v k. ú. Vizovice, za cenu 400 Kč/m2 + DPH.
VI/156/17 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy o převodu pozemků do vlastnictví města
Vizovice mezi městem Vizovice a společností H+M Zlín a. s. dle přílohy č. 1 k zápisu
za celkovou cenu 15 000 Kč.
VI/157/17 – souhlasí s uzavřením smlouvy o zrušení věcného břemene – technologie plynové
kotelny s příslušenstvím, v jednotce č. 1210/2 v budově č. p. 1210 na pozemku p. č. st. 1532
v k. ú. Vizovice mezi městem Vizovice a společnosti H+M Zlín a. s.
VI/158/17 – pověřuje OSADNÍ VÝBOR k vyjádření stanoviska k vyhlášení záměru prodeje
pozemků p. č. 215 a p. č. 213 v k. ú. Chrastěšov. TERMÍN: do 06.12.2017.
VI/159/17 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BZL/8647/2017-BZLM, mezi
městem Vizovice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových dle přílohy č. 2 k zápisu.
VI/160/17 – souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
a územní rozhodnutí na akci rekonstrukce koupaliště ve Vizovicích.
VI/161/17 – souhlasí s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu města na zpracování
projektové dokumentace na akci rekonstrukce koupaliště ve Vizovicích.
VI/162/17 – souhlasí s navýšením schváleného rozpočtu o více práce a méně práce na akci
„Stavební úpravy Domu kultury Vizovice“ dle přílohy č. 3 k zápisu a schvaluje uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 22/17/OST ze dne 01.06.2017.

VI/163/17 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2017
Římskokatolické farnosti Vizovice na financování výstavby komunitního centra ve výši
400 000 Kč a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávní smlouvy dle přílohy
č. 4 k zápisu.
VI/164/17 – schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci spolku TJ SOKOL Vizovice
ve výši 200 000 Kč a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Vizovice dle přílohy č. 5 k zápisu.
VI/165/17 – bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 4R/2017, které bylo
schváleno Radou města Vizovice na jednání dne 20.09.2017.
VI/166/17 – bere na vědomí zprávy o výsledcích kontrol poskytnutých dotací, provedeného
interního auditu a dílčího přezkumu hospodaření provedených u města Vizovice v měsících
srpen – říjen 2017 dle přílohy č. 6 k zápisu.
VI/167/17 – bere na vědomí rozbor plnění příjmů, čerpání výdajů a financování rozpočtu
města za období leden – září 2017, výkazy mezitímní účetní závěrky města a přehled stavu
pohledávek, dlouhodobých závazků, majetku a investičních akcí města k 30.09.2017 dle
přílohy č. 7 k zápisu.
VI/168/17 – schvaluje rozpočtové opatření č. 3Z/2017 – změna schváleného rozpočtu roku
2017 dle přílohy č. 8 k zápisu.
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