Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 21.10.2019
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 21.10.2019 následující
usnesení:
VI/76/2019 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
VI/77/2019 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemků p. č. 4979/8, trvalý
travní porost, o výměře 193 m2 a p. č. 4979/2, trvalý travní porost, o výměře 825 m 2,
oba v k. ú. Vizovice.
VI/78/2019 – nesouhlasí s úplatným převodem pozemků p. č. 5268/1, ostatní plocha,
o výměře 1533 m2 a p. č. 5269, ostatní plocha, o výměře 1183 m 2 a nadále trvá na
bezúplatném převodu pozemku do vlastnictví města Vizovice.
VI/79/2019 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. st. 1422,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba garáže o výměře 82 m 2 v k. ú.
Vizovice.
VI/80/2019 – souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2018 uzavřené
dne 01.10.2018 se společností ATELIER URBI spol. s r. o. Dodatek tvoří přílohu
č. 1 k zápisu.
VI/81/2019 – schvaluje zrušení běžného účtu č. 2001015801/4300 vedeného
u Českomoravské záruční a rozvojové banky a. s. dle přílohy č. 2 k zápisu.
VI/82/2019 – schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o municipálním úvěru
MUFIS 2 číslo 2012-2079-MB vedené u Českomoravské záruční a rozvojové banky
a.s. dle přílohy č. 3 k zápisu.
VI/83/2019 – bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 3R/2019, které bylo
schváleno Radou města Vizovice na jednání dne 16.09.2019.
VI/84/2019 – schvaluje poskytnutí jednorázového finančního daru z rozpočtu města
Vizovice na rok 2019 spolku SK Vizovice z. s. na výdaje související s údržbou
a opravami hřiště a záchytných a brankových sítí na víceúčelovém hřišti za ZŠ Vizovice
ve výši 67.000 Kč a pověřuje starostku města podpisem smlouvy dle přílohy
č. 4 k zápisu.
VI/85/2019 – schvaluje poskytnutí jednorázového finančního daru z rozpočtu města
Vizovice na rok 2019 Sboru dobrovolných hasičů Vizovice na výdaje související
s opravou motoru přenosné stříkačky PS 12 ve výši 80.000 Kč a pověřuje starostku
města podpisem smlouvy dle přílohy č. 5 k zápisu.
VI/86/2019 – schvaluje navýšení provozního příspěvku pro Technické služby města
Vizovice o částku 708.000 Kč.

VI/87/2019 – schvaluje rozpočtové opatření č. 3Z/2019 – změna schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přílohy č. 6 k zápisu.
VI/88/2019 – souhlasí s realizací investiční akce „Areál koupaliště ve Vizovicích“
v roce 2020.
VI/89/2019 – ukládá STAROSTCE města zajistit vytvoření pracovní skupiny k přípravě
realizace výstavby a provozu areálu koupaliště ve Vizovicích. TERMÍN: do 02.12.2019.
VI/90/2019 – schvaluje realizaci hydrogeologického průzkumného vrtu dle návrhu
společnosti EKODRIL s. r. o. dle přílohy č. 7 k zápisu a pověřuje INVESTIČNÍHO
TECHNIKA jeho zadáním v TERMÍNU do 02.12.2019.

Bc. Silvie Dolanská v. r.
starostka
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