Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 28.06.2017
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 28.06.2017 následující usnesení:
IV/90/17 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
IV/91/17 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a panem ***,
ohledně koupě pozemků p. č. 3273/10, p. č. 3273/11 a p. č. 3273/1
v k. ú. Vizovice o celkové výměře 407 m² za cenu 600 Kč/m².
IV/92/17 – souhlasí s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Vizovice
a Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, týkající se směny pozemků
po dokončení stavby „Silnice I/49 Vizovice – Lhotsko“ dle přílohy č. 1 k zápisu.
IV/93/17 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemků p. č. 918/2, trvalý travní
porost, o výměře 7276 m², p. č. 916/15, trvalý travní porost, o výměře 1657 m²,
p. č. 916/22, trvalý travní porost o výměře 271 m², p. č. 916/25 , trvalý travní porost,
o výměře 7711 m² a p. č. 916/27, trvalý travní porost, o výměře 779 m², vše v k. ú. Vizovice.
IV/94/17 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 80/3, orná půda, o výměře
58 m² v k. ú. Vizovice.
IV/95/17 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje 40/100 majetkového podílu pozemků
p. č. st. 783, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1190 m², jehož součástí je stavba č. p. 450,
p. č. 4857, zahrada, o výměře 1251 m² a p. č. 4856/2, trvalý travní porost, o výměře 48 m²
v k. ú. Vizovice.
IV/96/17 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice
a
manžely
***
o
prodeji
pozemků
p.
č.
1139/3,
ostatní
plocha,
o výměře 81 m², p. č. 1142/6, orná půda, o výměře 157 m², p. č. 1142/8, zahrada, o výměře
207 m², p. č. 1142/9, zahrada, o výměře 81 m², p. č. 1142/12, orná půda, o výměře 14 m²,
p. č. 1142/13, orná půda, o výměře 156 m² a p. č. st. 2420/3, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 6 m², vše v k. ú. Vizovice za celkovou cenu 355 000 Kč.
IV/97/17 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
p. č. 5524/1, ostatní plocha, o výměře 46 m² v k. ú. Vizovice do vlastnictví města Vizovice
mezi městem Vizovice a manžely ***.
IV/98/17 – bere na vědomí návrhy na pořízení změny Územního plánu Vizovice a schvaluje
jejich prověření ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Vizovice.
IV/99/17 – nesouhlasí s připravovanou akcí „ÚTS – V498/499 – nové vedení Otrokovice –
Ladce“ na území města Vizovice
IV/100/17 – schvaluje odvod odpisů z fondu investic u Technických služeb města Vizovice,
příspěvkové organizace do rozpočtu města Vizovice ve výši 777 039 Kč.

IV/101/17 – bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 1R/2017 a 2R/2017,
která byla schválena Radou města Vizovice na jednáních dne 26.04.2017 a 31.05.2017.
IV/102/17 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2017
organizaci Za sklem o. s. na nákup vybavení potřebného pro poskytování sociálních služeb
pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra ve výši 30 000 Kč.
IV/103/17 – schvaluje poskytnutí jednorázového finančního daru z rozpočtu města Vizovice
na rok 2017 organizaci Diakonie ČCE – středisko Vsetín ve výši 50 000 Kč, a to na
financování Projektu rekonstrukce a zřízení Domova Vyhlídka pro seniory.
IV/104/17 – pověřuje starostku města Vizovice podpisem veřejnoprávní smlouvy a darovací
smlouvy s příjemci finanční podpory dle přílohy č. 2 k zápisu.
IV/105/17 – bere na vědomí poskytnutí investiční dotace z Programu EFEKT 2017
na Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ve výši 1 442 465 Kč.
IV/106/17 – schvaluje odvod odpisů z fondu investic u Technických služeb města Vizovice,
příspěvkové organizace do rozpočtu města Vizovice v roce 2017 ve výši 3 500 000 Kč.
IV/107/17 – souhlasí s podáním žádosti o dotaci z podprogramu MŠMT Podpora materiálně
technické základny sportu.
IV/108/17 – souhlasí s vyčleněním finančních prostředků
na realizaci opravy dráhy na stadionu ve výši 3 000 000 Kč.

v rozpočtu

města

IV/109/17 – souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – dotace
z rozpočtu města Vizovice na financování obnovy nemovité kulturní památky Sokolovny dle
přílohy č. 3 k zápisu.
IV/110/17 – bere na vědomí žádost TJ Sokol Vizovice o finanční výpomoc ve výši 200 426
Kč na realizaci opravy Sokolovny ve Vizovicích a pověřuje MUDr. Pavla Skalku jednáním
s předsedou TJ Sokol Vizovice o podmínkách poskytnutí této dotace.
TERMÍN: do 30.08.2017.
IV/111/17 – schvaluje rozpočtové opatření č. 1Z/2017 – změna schváleného rozpočtu roku
2017 dle přílohy č. 4 k zápisu.
IV/112/17 – schvaluje odpis pohledávky dlužníka Technických služeb města Vizovice pana
Miroslava Švajdy.
IV/113/17 – souhlasí se zahájením přípravných prací na rekonstrukci koupaliště.
IV/114/17 – pověřuje Bc. Silvii Dolanskou k zastupování města Vizovice na valné hromadě
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a. s. konané dne 29.06.2017.
IV/115/17 – pověřuje zástupce města Vizovice k hlasování na valné hromadě společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín a. s. dne 29.06.2017 dle přílohy č. 5 k zápisu.

IV/116/17 – souhlasí s uzavřením Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vizovice, okres Zlín, Palackého nám.
888, 763 12 Vizovice, IČ 70886229, mezi městem Vizovice a obcí Lutonina.
IV/117/17 – vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 , kterou se stanoví část společného
školského obvodu mateřské školy.
IV/118/17 – bere na vědomí informace o možném založení a členství ve Spolku pro trvale
udržitelný rozvoj obcí.
IV/119/17 – nesouhlasí se členstvím města Vizovice ve Spolku pro trvale udržitelný rozvoj
obcí a vyčleněním finančních prostředků na členský příspěvek.
IV/120/17 – jmenuje Ing. Víta Sušilu členem Finančního výboru Zastupitelstva města
Vizovice s účinností od 01.07.2017.

Bc. Silvie Dolanská v. r.
starostka

Mgr. Alena Hanáková v. r.
místostarostka

