Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 29. 6. 2016
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 29. 6. 2016 následující usnesení:
VII/95/16 – schvaluje změnu programu zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
VII/96/16 – bere na vědomí návrhy na pořízení změny Územního plánu Vizovice a
schvaluje jejich prověření ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Vizovice
v období 2012 - 2016.
VII/97/16 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 4514/36, orná půda,
o výměře 1000 m² v k. ú. Vizovice.
VII/98/16 – souhlasí se vzdáním se předkupního práva k objektu zahradní chaty bez č.p./č.e.
ve vlastnictví manželů XXX, na pozemku p. č. st. 2276 ve vlastnictví
Města Vizovice v k. ú. Vizovice.
VII/99/16 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 708, zahrada, o výměře
cca 11743 m² v k.ú. Vizovice.
VII/100/16 – pověřuje MAJETKOVÝ VÝBOR prověřením možností zrušení předkupního
práva k pozemku p. č. 708 v k. ú. Vizovice. TERMÍN: do 31. 8. 2016.
VII/101/16 – revokuje usnesení č. V/75/16 ze dne 18. 5. 2016.
VII/102/16 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje částí pozemku p. č. 798/11, trvalý
travní porost, dle přiloženého geometrického plánu č. 3154-89/2016.
VII/103/16 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a panem
XXX o prodeji pozemku p. č. 3700/2, orná půda, v k. ú. Vizovice,
o výměře 377 m² za cenu 250 Kč/m².
VII/104/16 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemků p.č. 3734/9, trvalý travní
porost, o výměře 727 m² a p. č. 3734/13, ostatní plocha, o výměře 206 m2,
vše v k. ú. Vizovice.
VII/105/16 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem s omezující podmínkami č. UZSVM/BZL/4361/2016BZLM, která se týká převodu pozemků p. č. 5291/2, ostatní plocha,
a p. č. 5417/3, ostatní plocha, oba 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/106/16 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o prodeji pozemků p. č. 5653,

ostatní plocha, o výměře 153 m², p. č. st. 2240, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 13 m2 a p. č. st. 2529, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 9 m2 vše v k. ú. Vizovice m² za cenu 471 Kč/m².
VII/107/16 – bere na vědomí informace ohledně zabezpečení příjezdu k chatové oblasti Pod
Hájem a pověřuje MAJETKOVÝ VÝBOR jednáním s paní XXX a paní
XXX ohledně směny pozemků pod příjezdovou komunikací k chatové oblasti.
VII/108/16 – souhlasí s odkoupením garáže včetně pozemku p. č. st. 1422 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 82 m² za cenu dle znaleckého posudku, max. do výše
25 000 Kč.
VII/109/16 – souhlasí se zasláním žádosti na odkoupení garáže včetně pozemku na Lesy
České republiky.
VII/110/16 – souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na investiční akci „ Prodloužení
vodovodu Těchlovská – Vizovice“.
VII/111/16 – souhlasí s realizací investiční akce „Komunikace k RD Pod Hájem
ve Vizovicích – větev A“, a to ve výši 647 875 Kč bez DPH a vyčleněním
finančních prostředků z rozpočtu města.
VII/112/16 – schvaluje zadávací podmínky a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na
investiční akci „Komunikace k RD Pod Hájem ve Vizovicích – větev A“.
VII/113/16 – schvaluje Dohodu o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg
V-A Slovenská republika – Česká republika a pověřuje starostku města
podpisem této dohody.
VII/114/16 – souhlasí se zrušením výběrového řízení na investiční akci „Veřejné osvětlení
Vizovice“ a vyhlášením nového výběrového řízení po dopracování zadávací
dokumentace nezávislou projektovou kanceláří.
VII/115/16 – bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 1R/2016 a 2R/2016,
která byla schválena Radou města Vizovice na zasedáních dne 20. 4. 2016
a 13. 6. 2016.
VII/116/16 – schvaluje rozpočtové opatření č. 2Z/2016 – změna schváleného rozpočtu roku
2016 dle přílohy č. 1 k zápisu.
VII/117/16 – schvaluje poskytnutí účelové investiční dotace organizaci SK Vizovice ve výši
400 000 Kč na opravu atletického oválu.
VII/118/16 – schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem finanční podpory organizací SK Vizovice dle přílohy č. 2 k zápisu a pověřuje starostku města
podpisem této smlouvy.
VII/119/16 – vydává obecně závaznou vyhlášku města Vizovice č. 1/2016 Požární řád města
Vizovice včetně příloh.

VII/120/16 – schvaluje Řád ohlašovny požárů a pověřuje starostku města k jeho podpisu.
VII/121/16 – ruší Nadaci města Vizovice s likvidací z důvodu dosažení účelu, pro který byla
založena a doporučuje správní radě nadace realizovat likvidaci prostřednictvím
notářské kanceláře JUDr. Evy Dufkové.
VII/122/16 – jmenuje člena osadního výboru Zastupitelstva města Vizovice pana Tomáše
Sláčíka, s účinností od 1. 7. 2016.
VII/123/16 – bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci kasační
stížnosti navrhovatele společnosti RUDOLF JELÍNEK a. s.
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