Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 20.06.2018
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 20.06.2018 následující usnesení:
III/65/18 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
III/66/18 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 5671, ostatní plocha,
o výměře 82 m² v k. ú. Vizovice.
III/67/18 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 50/3, orná půda,
o výměře 25 m² v k. ú. Vizovice.
III/68/18 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 1023/3, ostatní
plocha, o výměře cca 30 m² v k. ú. Vizovice.
III/69/18 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 1023/3, ostatní
plocha, o výměře cca 21 m2 v k. ú. Vizovice.
III/70/18 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 4514/35, orná půda
o výměře 1300 m² v k. ú. Vizovice.
III/71/18 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. st. 145, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 21 m², a části pozemku p. č. 96/2, ostatní plocha, o výměře cca 240 m²,
oba v k. ú. Vizovice.
III/72/18 – nesouhlasí s úplatným převodem pozemku p. č. 4173/2, ostatní plocha, o výměře
280 m² a nadále trvá na bezúplatném převodu pozemku do vlastnictví města Vizovice.
III/73/18 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BZL/2156/2018-BZLM, mezi
městem Vizovice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových dle přílohy č. 1 k zápisu.
III/74/18 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemků p. č. 1091/2, ostatní plocha,
o výměře 11 m², p. č. 1176/1, ostatní plocha, o výměře 50 m², p. č. 1036/4, trvalý travní
porost, o výměře 50 m², p. č. 5200, ostatní plocha, o výměře 5 m² a p. č. 1035/1, orná půda,
o výměře 220 m², vše v k. ú. Vizovice.
III/75/18 – souhlasí s přípravou smlouvy o bezúplatném převodu kanalizace a vodovodu na
sídl. 3. května, Vizovice, dle přílohy č. 2 k zápisu, která je v současné době v majetku
společnosti H+M Zlín a. s., na město Vizovice.
III/76/18 – souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na investiční akci „Zpracování návrhu
změny č. 1 Územního plánu Vizovice“, schvaluje zadávací dokumentaci dle přílohy č. 3
k zápisu a souhlasí s návrhem smlouvy o dílo dle přílohy č. 4 k zápisu.
III/77/18 – schvaluje seznam oslovených firem dle přílohy č. 5 k zápisu k veřejné zakázce
„Zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Vizovice“.

III/78/18 – schvaluje členy komise pro otevírání obálek, členy hodnotící komise včetně jejich
náhradníků ve složení dle přílohy č. 6 k zápisu k veřejné zakázce „Zpracování návrhu změny
č. 1 Územního plánu Vizovice“.
III/79/18 – souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na zpracování změny územního
plánu v rozpočtu města pro rok 2018, 2019.
III/80/18 – souhlasí s uzavřením dohody vlastníků vodovodů provozně souvisejících mezi
společností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a městem Vizovice dle přílohy č. 7 k zápisu.
III/81/18 – souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu a provozování
vodohospodářské infrastruktury města Vizovice, č. smlouvy 2922/2013, uzavřené dne
11.12.2013 mezi společností Moravská vodárenská a. s. a městem Vizovice dle přílohy č. 8
k zápisu.
III/82/18 – bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 1R/2018 a 2R/2018, která
byla schválena Radou města Vizovice na jednáních dne 09.05.2018 a 30.05.2018.
III/83/18 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2018
organizaci OREL jednota Vizovice na opravu sportovního hřiště u Orlovny ve výši
150 000 Kč a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 9
k zápisu.
III/84/18 – schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Vizovice ve výši
173 000 Kč z rozpočtu města v souladu se zásadami Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón a pověřuje starostku města podpisem
veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle přílohy č. 10 k zápisu.
III/85/18 – schvaluje rozpočtové opatření č. 2Z/2018 – změna schváleného rozpočtu roku
2018 dle přílohy č. 11 k zápisu.
III/86/18 – pověřuje zástupce města Vizovice k hlasování na valné hromadě společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín a. s. dne 28.06.2018 dle přílohy č. 12 k zápisu.
III/87/18 – bere na vědomí výzvu Jižní vodárenské, a.s. k vystavení plné moci k zastoupení
na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a. s. v roce 2018 a souhlasí
s udělením neomezené plné moci společnosti Jižní vodárenská, a.s. k výkonu akcionářských
práv obce vyplývajících z vlastnictví 10535 ks a 13142 ks zaknihovaných akcií na jméno
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. dle přílohy č. 13 k zápisu.
III/88/18 – bere na vědomí rezignaci Ing. Ivany Valachové na funkci člena majetkového
výboru Zastupitelstva města Vizovice ke dni 31.07.2018.
III/89/18 – jmenuje nového člena majetkového výboru Zastupitelstva města Vizovice
Ing. Libora Janků s účinností od 01.08.2018.
Bc. Silvie Dolanská v. r.
starostka
Vyvěšeno dne: 27.06.2018
Sejmuto dne:

Mgr. Alena Hanáková v. r.
místostarostka

