Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 31. 10. 2011
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém mimořádném zasedání dne 31. 10. 2011
následující usnesení:
X/177/11– schvaluje použití finančních prostředků z účtu sdružených prostředků na
financování projektu „Zdravotní středisko Vizovice“ ve výši 242.128,- Kč.
X/178/11- pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1850/2011/KH.
X/179/11- schvaluje zřizovací listinu společnosti Technické služby města Vizovice,
příspěvková organizace dle přílohy č. 1 k zápisu.
X/180/11 – schvaluje založení společnosti Technické služby města Vizovice, s.r.o., se
sídlem Zlínská 372, 763 12 Vizovice s předmětem podnikání dle zakladatelské
listiny dle přílohy č. 2 k zápisu, základní kapitál společnosti 200.000,- Kč, vklad
200.000,- Kč.
X/181/11 – schvaluje zakladatelskou listinu společnosti Technické služby města Vizovice,
s.r.o., dle přílohy č. 3 k zápisu.
X/182/11 – schvaluje orgány zakládané společnosti ve složení takto:
Jednatel: Ing. Ivan Straškraba, nar. 21.3.1961, bytem Vsetín, Jasenická 1197
Dozorčí rada: Ing. Roman Persun, nar. 23.2.1965, bytem Vizovice, Lázeňská 1149
Ing. Jaroslav Kulhánek, nar. 16.8.1966 , bytem Vizovice,
Masarykovo nám. 1129
Pavel Pečeňa, nar. 30.11.1955, bytem Vizovice, Lázeňská 1104.
X/183/11 – revokuje usnesení č. VIII/150/11 ze dne 19. 9. 2011.
X/184/11 – revokuje usnesení č. VIII/152/11 ze dne 19. 9. 2011.
X/185/11 – revokuje usnesení č. VIII/156/11 ze dne 19. 9. 2011.
X/186/11 – vyhlašuje záměr prodeje domu č.p. 144, Masarykovo náměstí, Vizovice, na
p.č.st. 230/1 v k.ú. Vizovice, včetně pozemku p.č.st. 230/1 v k.ú. Vizovice, dle
přílohy č. 4 k zápisu.
X/187/11 – vyhlašuje záměr prodeje domu č.p. 417, Masarykovo náměstí, Vizovice, na
p.č.st. 220 v k.ú. Vizovice, včetně pozemku p.č.st. 220 v k.ú. Vizovice, dle
přílohy č. 5 k zápisu.
X/188/11 – vyhlašuje záměr prodeje budovy-stavby technického vybavení na ulici Poštovní,
Vizovice, na p.č. st. 1751/1 v k.ú. Vizovice, včetně pozemku p.č.st. 1751/1 v k.ú.
Vizovice, dle přílohy č. 6 k zápisu.

X/189/11 – souhlasí s prodejem pozemku p.č. 4550/26 v k.ú. Vizovice manželům
Janě a Zdeňkovi Čižmářovým, Lhotsko 91, za cenu 40.000,- Kč.
X/190/11 – vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 2/2 v k.ú. Vizovice.
X/191/11 – souhlasí s prodejem bytu č. 578/1 v domě č.p. 578, ulice Lázeňská, Vizovice,
manželům Simoně a Dušanovi Hnilicovým za cenu 393.337,- Kč.
X/192/11 – souhlasí s prodejem bytu č. 578/2 v domě č.p. 578, ulice Lázeňská, Vizovice,
Evě Plecové, za cenu 386.008,- Kč.
X/193/11 – souhlasí s prodejem bytu č. 578/4 v domě č.p. 578, ulice Lázeňská, Vizovice,
manželům Ivetě a Dušanovi Jančíkovým za cenu 409.328,- Kč.
X/194/11 – souhlasí s prodejem bytu č. 578/3 v domě č.p. 578, ulice Lázeňská, Vizovice,
Marii Machálkové za cenu 411.469,- Kč.
X/195/11 – schvaluje předložení žádosti o podporu v rámci výzvy OP přeshraniční
spolupráce SR-ČR 2007-13 za účelem realizace projektu „Spoločne bez hraníc –
rozvojom dopravnej infraštruktúry a dostupnosti nášho pohraničia rekonštrukcia MK a chodníkov“, jehož cíle jsou v souladu s platným územním
plánem města a platným programem rozvoje města a schvaluje zabezpečení
realizace projektu po schválení žádosti.
X/196/11 - schvaluje financování projektu ve výši 10 % z celkových uznatelných výdajů na
projekt t.j. ve výši 7.686,90 EUR (191.611,35 CZK).
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