Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 25.10.2021
XXI/112/2021 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice dle přílohy
č. 1 k zápisu.
XXI/113/2021 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 4181/9, trvalý
travní porost, o výměře 368 m² v k. ú. Vizovice.
XXI/114/2021 – neschvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p. č. 708/24,
zahrada, o výměře 676 m2 v k. ú. Vizovice.
XXI/115/2021 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. st. 1906,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 715 m2 v k. ú. Vizovice
XXI/116/2021 – souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 5160,
ostatní plocha, o výměře 448 m², v k. ú. Vizovice ve vlastnictví České republiky, správě
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
XXI/117/2021 – schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji částí pozemků
p. č. 4550/45, trvalý travní porost, p. č. 4550/10, ostatní plocha a p. č. 4550/2, ostatní
plocha, o celkové výměře cca 3340 m² vše v k. ú. Vizovice, mezi městem Vizovice
a ***, ***, za kupní cenu ve výši 2.010.000 Kč dle podmínek uvedených v důvodové
zprávě.
XXI/118/2021 – schvaluje uzavření kupní smlouvy o odkupu pozemku
p. č. st. 501/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 258 m² v k. ú. Vizovice, jehož
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, mezi městem Vizovice a ***, ***, za kupní
cenu ve výši 500.000 Kč dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
XXI/119/2021 – souhlasí s přípravou zřízení příspěvkové organizace Dům kultury
Vizovice a pověřuje tajemnici MěÚ Vizovice JUDr. Janu Fúsikovou, LL.M. k zajištění
potřebných úkonů ke zřízení příspěvkové organizace Dům kultury Vizovice.
XXI/120/2021 – bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 7R/2021, které
bylo provedeno Radou města Vizovice na jednání dne 11.10.2021.
XXI/121/2021 – vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vizovice č. 3/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která tvoří přílohu
důvodové zprávy.
XXI/122/2021 – bere na vědomí informaci o výsledcích dílčího přezkumu hospodaření
města Vizovice za rok 2021 dle zápisu č. 325/2021/EKO, který tvoří přílohu k důvodové
zprávě.
XXI/123/2021 – schvaluje poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu města
Vizovice na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Vizovice, okres Zlín,
ve výši 500.000 Kč na nákup multifunkční elektrické pánve.

XXI/124/2021 – schvaluje navýšení provozního příspěvku z rozpočtu města Vizovice
na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice
o částku 220.000 Kč.
XXI/125/2021 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice
na rok 2021 spolku SK Vizovice z. s. na nákup sportovního zimního oblečení pro
mladší žáky, starší žáky a dorost ve výši 62.000 Kč a pověřuje starostku města
podpisem smlouvy dle přílohy k důvodové zprávě.
XXI/126/2021 – schvaluje rozpočtové opatření č. 5Z/2021 – změna schváleného
rozpočtu roku 2021.
XXI/127/2021 – bere na vědomí nezávazné indikativní nabídky bank na poskytnutí
úvěrů na investice města Vizovice v dalších letech dle příloh k důvodové zprávě.
XXI/128/2021 – uděluje Cenu města Vizovice „Osobnost města Vizovice“ paní
Ludmile Kalivodové za její celoživotní zásluhy o udržování tradiční lidové kultury
v oblasti Vizovického pečiva a vzornou reprezentaci města.
XXI/129/2021 – schvaluje podmínky pro udělení ceny města Vizovice „Nositel
uchování a rozvíjení lidových zvyků, tradic a kulturních hodnot Vizovicka“ dle důvodové
zprávy.
XXI/130/2021 – bere na vědomí Petici občanů města Vizovice za podporu
Zastupitelstva města Vizovice v jednáních o bezplatném navrácení majetku –
fotbalového areálu z majetku TJ Sokol Vizovice, z. s. do vlastnictví města Vizovice.

Bc. Silvie Dolanská v. r.
starostka města

Vyvěšeno dne: 01.11.2021
Sejmuto dne:
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