Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 27. 8. 2012
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 27. 8. 2012 následující usnesení:
VIII/113/12 – schvaluje snížení příspěvku na provoz Mateřské školy Vizovice, okres Zlín,
na rok 2012 ve výši 800.000,-- Kč.
VIII/114/12 – schvaluje rozpočtové opatření č. 2Z/2012 - změna schváleného rozpočtu
roku 2012 dle přílohy č. 1 k zápisu.
VIII/115/12 – bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních, která byla schválena
Radou města Vizovice na svých zasedáních dne 9. 7. 2012 a 23. 7. 2012.
VIII/116/12 – bere na vědomí rozbor hospodaření města Vizovice za I. pololetí roku
2012 s výhledem do konce roku 2012.
VIII/117/12 – ukládá Radě města Vizovice zpracovat změnu rozpočtu na rok 2012 tak, aby
bylo zachováno saldo ve výši 10.467.000,--Kč. TERMÍN: 1. 10. 2012.
VIII/118/12 – bere na vědomí přehled hlavních projektů, investičních akcí a dotačních
titulů města Vizovice uskutečněných v letech 1999-2012.
VIII/119/12 – bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí
dotace na akci „Úspory energií budov města Vizovice – Radnice“ a
schvaluje smlouvu č. 10071823 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí
ze dne 8. 8. 2012 a pověřuje starostu jejím podpisem.
VIII/120/12 – schvaluje smlouvu mezi Městem Vizovice a Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových č. UZSVM/BZL/3626/2012-BZLM
o bezúplatném převodu pozemků p. č. 5311 a p. č. 5352 v k. ú. Vizovice.
VIII/121/12 – vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p. č. 3207/5 v k. ú. Vizovice.
VIII/122/12 – souhlasí s prodejem pozemku p. č. 778/5 v k.ú. Vizovice Ivetě Poláškové,
Těchlovská 560, Vizovice, za cenu 331.000,-- Kč.
VIII/123/12 – zamítá žádost č. j. MUVIZ 15502/2012 o prodej části pozemku p.č. 558
v k.ú.Vizovice.
VIII/124/12 – vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 3418/11 v k ú. Vizovice.
VIII/125/12 – schvaluje prodej pozemku p.č. 5364/3 v k.ú. Vizovice Zdence Klvaňové,
Mlýnská 301, Vizovice, za cenu 7.500,-- Kč.
VIII/126/12 – vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 3734/2 v k.ú. Vizovice.

VIII/127/12 – vyhlašuje záměr prodeje pozemků p.č. PK 5007 a p.č. PK 4826 v k.ú. Vizovice
dle příloh č. 2 a č. 3 k zápisu.
VIII/128/12 – schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství při jednotném pořízení
a správě Územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a
společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky.
VIII/129/12 – souhlasí s uzavřením smlouvy o úvěru s Českomoravskou záruční a
rozvojovou bankou, a.s. dle přílohy č. 4 k zápisu a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy.
VIII/130/12 – souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k úvěru č. 20122079-N1 s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. dle přílohy
č. 5 k zápisu a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
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