Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 10. 10. 2011
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 10. 10. 2011 následující
usnesení:
IX/160/11– bere na vědomí přidělení dotace na kanalizaci a pověření starosty města
podpisem Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
číslo: D/1939/2011 ŘDP na „Doplnění kanalizace města Vizovice“ dle přílohy
č. 1 k zápisu.
IX/161/11- bere na vědomí přidělení dotace na vodovod a pověření starosty města
podpisem Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
číslo: D/1940/2011 ŘDP na „Doplnění vodovodu města Vizovice“ dle přílohy
č. 2 k zápisu.
IX/162/11 – bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady, provedených od
19. 9. 2011 do 10. 10. 2011.
IX/163/11 – schvaluje rozpočtové opatření č. 20Z – změna schváleného rozpočtu roku 2011
dle přílohy č. 3 k zápisu.
IX/164/11 – schvaluje prodej budovy č.p. 26 na p.č. 403 v k.ú Klečůvka, včetně pozemku
p.č. 403 v k.ú. Klečůvka, Zdeňku Hrbáčkovi za cenu 500.000,- Kč.
IX/165/11 – vyhovuje žádosti č. j. 22483/2011 o slevu z kupní ceny a souhlasí s prodejem
za cenu 10.000,- Kč, pokud kupující podepíše čestné prohlášení, že budovu
zrekonstruuje za účelem zachování budovy pro účely občanské vybavenosti.
IX/166/11 – vyhlašuje záměr prodeje bytové jednotky č. 841/5 sídliště A.Háby, Vizovice dle
přílohy č. 4 k zápisu.
IX/167/11 – souhlasí se změnou výměry směňovaného pozemku pod podmínkou úhrady
nového geometrického plánu a faktury č. 211015 žadatelkou.
IX/168/11 – revokuje usnesení č. VI/134/11 ze dne 8. 8. 2011.
IX/169/11 – revokuje usnesení č. VI/135/11 ze dne 8. 8. 2011.
IX/170/11 – souhlasí s prodejem pozemku p.č. 154/2 v k.ú. Vizovice manželům Antonínu a
Aleně Tlusťákovým a Antonínu Tlusťákovi ml. za cenu 164.000,--Kč.
IX/171/11 – souhlasí s prodejem pozemku p.č. 154/3 díl b) v k.ú. Vizovice manželům
Antonínu a Aleně Tlusťákovým a Antonínu Tlusťákovi ml. za cenu 2.000,--Kč.

IX/172/11 – schvaluje Dohodu o kolektivním členství mezi Městem Vizovice a Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení hasičů Zlín dle přílohy č. 5
k zápisu.
IX/173/11 – vyhlašuje záměr prodeje technologie kotelny Základní školy Vizovice.
IX/174/11 – pověřuje starostu města svolat jednání na dořešení majetkoprávních vztahů
pozemků pod čistírnou odpadních vod Vizovice. Termín do 31.10.2011.
IX/175/11 – schvaluje realizaci a způsob financování investiční akce „Chodníky Vizovice“
z dotačního titulu SFDI dodavatelským úvěrem dle přílohy č. 6 k zápisu.
IX/176/11 – bere na vědomí uzavření smlouvy s firmou Swietelsky stavební s.r.o. na
realizaci akce „Chodníky Vizovice“ a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy dle přílohy č. 7 k zápisu.
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