Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 27. 6. 2011
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 27. 6. 2011 následující usnesení:
V/91/11 – bere na vědomí informaci o jednání starosty s SK Vizovice v záležitosti
víceúčelového sportoviště.
V/92/11 – bere na vědomí informaci starosty města o zajištění činností nutných k převodu
práv a povinností z příspěvkové organizace Technických služeb města Vizovice
na společnost s ručením omezeným.
V/93/11 – bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady provedených od 24. 5.
2011 do 27. 6. 2011.
V/94/11 – schvaluje rozpočtové opatření č. 8Z – změna schváleného rozpočtu roku 2011 dle
přílohy č. 1 k zápisu.
V/95/11 – schvaluje krátkodobý úvěr do výše 3.800.000,--Kč se splatností do 1 roku.
V/96/11 – schvaluje zrušení Pravidel pro prodej bytů ve vlastnictví města Vizovice ze dne
20. 8. 2001.
V/97/11 – schvaluje bezúplatné nabytí pozemků dle smlouvy č. ÚZSVM/BZL/168/2011BZLM.
V/98/11 – schvaluje bezúplatné nabytí pozemků dle smlouvy č. ÚZSVM/BZL//2591/2011BZLM.
V/99/11 – souhlasí s vyhlášením záměru směny pozemků p.č. 5526/16, p.č. 5530/6, p.č.
5529/9, p.č. 5526/10, p.č. 5526/17, p.č. 5530/4 a část p.č. 5404, vše v k.ú.
Vizovice.
V/100/11 – zamítá žádost č.j. MUVIZ 12675/2011 o změnu návrhu smlouvy o směně
pozemků.
V/101/11 – zamítá žádost č.j. MUVIZ 11694/2011 o prodej pozemku p.č. 3208/1v k.ú.
Vizovice.
V/102/11 – souhlasí vyhlášením záměru prodeje budovy č.p. 45, Chrastěšov, objektu
občanského vybavení na p.č. 378 v k.ú. Chrastěšov.
V/103/11 – souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 4181/1 v k.ú.
Vizovice.
V/104/11 – souhlasí s prodejem pozemku p.č. 4550/25 v k.ú. Vizovice Janě a Zdeňku
Čižmářovým za cenu 298.400,--Kč.

V/105/11 – souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. PK 3261 v k.ú.
Vizovice.
V/106/11 – souhlasí se zveřejněním záměru prodeje domu č.p. 578, Lázeňská, Vizovice,
a pozemků p.č. st. 942 a p.č. 5428 v k.ú. Vizovice.
V/107/11 – souhlasí s odkoupením pozemku p.č. st. 1416/1 v k.ú. Vizovice za cenu
739.500,--Kč od Orel Jednota Vizovice a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy dle přílohy č. 2 k zápisu.
V/108/11 – revokuje usnesení č. VI/123/10 ze dne 20. 9. 2010 o prodeji domu č.p. 26
Klečůvka.
V/109/11 – souhlasí se zveřejněním záměru prodeje domu č.p. 26 Klečůvka včetně pozemku
p.č. 403 v k.ú. Klečůvka.
V/110/11 – pověřuje PRÁVNÍ ODBOR uplatněním smluvní pokuty na základě kupní
smlouvy o prodeji domu č.p. 26 v k.ú. Klečůvka ze dne 1. 11. 2010.
V/111/11 – zamítá žádost č.j. MUVIZ 10243/2011 o prodej části pozemku.
V/112/11 – bere na vědomí informaci o přidělení dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na investiční akci „Bezbariérové chodníky“.
V/113/11 – bere na vědomí informaci o zpracovaném posudku na veřejnou zakázku ZŠ
Vizovice a pověřuje starostu města podáním trestního oznámení na neznámého
pachatele z důvodu nepřiměřeného obohacení.
V/114/11 – pověřuje starostu města jednáním s firmou A.O.P. s.r.o. Přerov o zaplacení
splátky ceny za dílo zateplení Základní školy Vizovice do doby vydání usnesení
Policie ČR ve věci podaného trestního oznámení. Pokud firma A.O.P. s.r.o.
nebude souhlasit s pozastávkou splátky ceny za dílo, zvážit složení této splátky
do soudní úschovy či pozastavit zaplacení splátky.
V/115/11 – bere na vědomí informaci o schválení změny umístění „Zdravotního střediska
Vizovice“ do lokality „starého kina“.
V/116/11 – pověřuje zastupitele Ing. Jana Kořenka zastupováním Města Vizovice na řádné
valné hromadě Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. dne 28. 6. 2011.
V/117/11 – bere na vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10071823 schválený radou
města dne 26. 4. 2011 usnesením č. 7/163/11 dle přílohy č. 3 k zápisu.
V/118/11 – schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10071823 dle přílohy č. 4 k zápisu
a pověřuje starostu města jeho podpisem.
V/119/11 – schvaluje členy Správní rady Nadace města Vizovice ve složení: Mgr. Stanislav
Florian, Irena Karásková, Ing. Zbyšek Kubíček, Bc. Zuzana Štalmachová a
Mgr. Bronislava Zezulková.

V/120/11 – bere na vědomí informaci o personálních změnách v Technických službách
města Vizovice.
V/121/11 – pověřuje Mgr. Radmilu Koncerovou ředitelku ZŠ Vizovice jednáním s ředitelkou
ZUŠ Zlín Mgr. Martinou Hniličkovou o prostorách pro ZUŠ.
TERMÍN: 31. 8. 2011.
.

Ing. Roman Persun
starosta města

Bc. Zuzana Štalmachová
místostarostka

