Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 26. 8. 2015
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 26. 8. 2015 následující usnesení:
VII/111/15 – schvaluje změnu programu zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
VII/112/15 – nesouhlasí s vymezením koridoru konvenční ţeleznice ŢD 1 vyplývající ze
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.
VII/113/15 – zplnomocňuje Mgr. Ivu Chytilovou k právnímu zastupování města Vizovice
ve věci ţaloby o zrušení opatření obecné povahy u Krajského soudu v Brně.
VII/114/15 – zplnomocňuje Ing. Ivanu Valachovou k jednání za město Vizovice
ve věci ţaloby o zrušení opatření obecné povahy u Krajského soudu v Brně.
VII/115/15 – souhlasí s podáním ţádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 3931/25
o výměře 6860 m², orná půda, v k. ú. Vizovice ve vlastnictví České republiky,
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
VII/116/15 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci a zřízení věcného práva č. UZSVM/BZL/5301/2015-BZLM,
která se týká převodu pozemku p. č. 5351/1, 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.
VII/117/15 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 1142/4, zahrada,
o výměře 236 m² v k. ú. Vizovice.
VII/118/15 – pověřuje Technické sluţby města Vizovice k zajištění pořádku na pozemku
p. č. 1142/4, zahrada, v k. ú. Vizovice.
VII/119/15 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemků p. č. 4934/13, ostatní plocha
o výměře 45 m², p. č. 4938/4, ostatní plocha, o výměře 51 m² a p. č. 4938/8,
trvalý travní porost, o výměře 39 m² vše v k. ú. Vizovice.
VII/120/15 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a manţeli XXX,
Vizovice o prodeji pozemku p. č. st. 1864/2, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Vizovice o výměře 5 m² za cenu 600,-- Kč/m².
VII/121/15 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a panem XXX,
Vizovice o prodeji pozemku p. č. 3209/6, trvalý travní porost, v k. ú. Vizovice
o výměře 317 m² za cenu 600,-- Kč/m² .
VII/122/15 – nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a manţeli
XXX, o prodeji části pozemku p. č. 3737/16, ostatní plocha v k. ú. Vizovice,
neboť nebyly splněny podmínky vyhlášeného záměru.

VII/123/15 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 3737/16, ostatní
plocha, o výměře cca 60 m² v k. ú. Vizovice.
VII/124/15 – souhlasí s vyhlášením záměru bezúplatného převodu části pozemku
p. č. 5178/29, ostatní plocha, o výměře 323 m² v k. ú. Vizovice na společnost
A+R s. r. o.
VII/125/15 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje účelové komunikace p. č. 392,
ostatní plocha, o výměře 2391 m² v k. ú. Chrastěšov.
VII/126/15 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 455, ostatní
plocha, v k. ú. Chrastěšov, pod kterým se nachází veřejně přístupná účelová
komunikace navazující na místní komunikaci MK-30c.
VII/127/15 – bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 3R/2015, které bylo
schváleno Radou města Vizovice na zasedání dne 27. 7. 2015.
VII/128/15 – bere na vědomí závěry a doporučení vyplývající ze Zápisu z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva města Vizovice konaného dne 17. 8. 2015,
který tvoří přílohu č. 1 k zápisu.
VII/129/15 – bere na vědomí rozbor hospodaření města Vizovice, zřízených příspěvkových
organizací a organizačních sloţek města (včetně podkladů k mezitímní účetní
závěrce města Vizovice) sestavených k 30. 6. 2015 dle přílohy č. 2 k zápisu.
VII/130/15 – souhlasí s úhradou faktury od Moravské vodárenské, a. s. za vodné u objektu
bývalé ČOV na ulici Štěpská a vyčleněním potřebných finančních prostředků
z nespecifikované rezervy rozpočtu města Vizovice.
VII/131/15 – schvaluje zvýšení provozního příspěvku pro Dům dětí a mládeţe Zvonek
Vizovice, příspěvkovou organizaci o částku 10.000,-- Kč.
VII/132/15 – bere na vědomí varianty řešení daňových úspor u Technických sluţeb města
Vizovice, příspěvkové organizace, související se správou nemovitého majetku
a ukládá finančnímu odboru ve spolupráci s odborem přestupkovým
a správním a euromanaţerem připravit nejvýhodnější variantu řešení.
TERMÍN: do příštího zasedání zastupitelstva města.
VII/133/15 – bere na vědomí Rozhodnutí o posečkání odvodu dle přílohy č. 3 k zápisu
a souhlasí s úhradou stanovené částky.
VII/134/15 – schvaluje rozpočtové opatření č. 3Z/2015 – změna schváleného rozpočtu roku
2015 dle přílohy č. 4 k zápisu.
VII/135/15 – bere na vědomí podpis smlouvy o dílo místostarostky města s nejvhodnějším
uchazečem VÁCLAVEM TOMÁNKEM, IČ 63393158 dle Protokolu
hodnotící komise dle přílohy č. 5 k zápisu, ve výběrovém řízení na veřejnou
zakázku „Zahrada v přírodním stylu při MŠ Vizovice II“.

VII/136/15 – schvaluje jako nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku
„Systém sběru BRKO pro město Vizovice“ firmu MINAM servis a. s.,
IČ 29216672 dle Protokolu hodnotící komise dle přílohy č. 6 k zápisu a
pověřuje starostku města podpisem smlouvy s nejvhodnějším uchazečem.
VII/137/15 – souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. D/1855/2015/STR na
bezplatné předání 1 ks zastávkového elektronického informačního panelu
a pověřuje starostku města jeho podpisem.
VII/138/15 – deleguje Bc. Silvii Dolanskou k zastupování města Vizovice na valné hromadě
společnosti VaK Zlín a. s.

Bc. Silvie Dolanská
starostka města

Mgr. Alena Hanáková
místostarostka města

