Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 31. 8. 2016
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 31. 8. 2016 následující usnesení:
X/145/16 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
X/146/16 – bere na vědomí návrh na pořízení změny Územního plánu Vizovice a schvaluje
jeho prověření ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Vizovice v období
2012 – 2016.
X/147/16 – pověřuje majetkový výbor zahájením jednání s vlastníky pozemku
p. č. 587 v k. ú. Chrastěšov ve věci případného převodu pozemku do vlastnictví
Města Vizovice. TERMÍN: do 19. 10. 2016.
X/148/16 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 5350/7, ostatní
plocha, o výměře 39 m² v k. ú. Vizovice.
X/149/16 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 5686, ostatní plocha,
o výměře cca 11 m² v k. ú. Vizovice.
X/150/16 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. 5178/56,
ostatní plocha, o výměře 323 m2 do vlastnictví Města Vizovice, mezi Městem
Vizovice a společností A+R, s. r. o.
X/151/16 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemků p. č. 4522/17, ostatní plocha,
o výměře 1137 m2 a p. č. 4528/17, orná půda, o výměře 315 m²,
oba v k. ú. Vizovice.
X/152/16 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. st. 2016/2, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 5 m² v k. ú. Vizovice.
X/153/16 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 4514/36, orná půda,
o výměře 1000 m² v k. ú. Vizovice.
X/154/16 – souhlasí s oslovením vlastníků pozemků v k. ú. Vizovice a v k. ú. Lhotsko
ve věci převodu pozemků do vlastnictví Města Vizovice z důvodu stavby
mostku M4 a pověřuje majetkový výbor zahájením jednání s těmito
vlastníky. TERMÍN: do 15. 9. 2016.
X/155/16 – nesouhlasí s podáním nabídky na převod id. ¼ pozemku p. č. 148/1, ostatní
plocha, o výměře 122 m2 v k. ú. Vizovice.
X/156/16 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy o odkoupení garáže včetně pozemku
p. č. st. 1422, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 82 m2 mezi Městem
Vizovice a Lesy České republiky, s. p. za cenu 27 370 Kč.
X/157/16 – bere na vědomí dopis č. j.: MUVIZ 014221/2016 a souhlasí s úhradou smluvní
pokuty ve výši 17 113 Kč do 30. 9. 2016.

X/158/16 – souhlasí s uzavřením směnné smlouvy mezi Městem Vizovice a Mysliveckým
spolkem Vizovice, která se týká směny pozemku p. č. 3667/3
o výměře 5927 m2 ve vlastnictví města Vizovice za pozemek p. č. 4856/1
o výměře 2407 m² ve vlastnictví Mysliveckého spolku Vizovice, vše v k. ú.
Vizovice.
X/159/16 – pověřuje majetkový výbor prověřením nabídky paní XXX na směnu pozemků
s městem Vizovice. TERMÍN: do 19. 10. 2016.
X/160/16 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Vizovice a paní XXX
o prodeji pozemků p. č. 3734/9, trvalý travní porost, o výměře 727 m²
a p. č. 3734/13, ostatní plocha, o výměře 206 m2, vše v k. ú. Vizovice
za celkovou cenu 88 290 Kč.
X/161/16 – souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na investiční akci „ Dům č. p. 421
Vizovice – Školní družina – II. etapa“ a souhlasí se zadávací dokumentací
s rozhodujícím kritériem 100% cena, doba plnění od 15. 10. 2016 do 15. 1. 2017.
X/162/16 – schvaluje uzavření smlouvy o dílo na investiční akci „Komunikace k RD Pod
Hájem ve Vizovicích – větev A“ s vybraným uchazečem – SWIETELSKY
stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava Jahodová 60,
620 00 Brno a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
X/163/16 – schvaluje uzavření smlouvy o dílo na investiční akci „Prodloužení vodovodu
Těchlovská – Vizovice“ s vybraným uchazečem – LB 2000, s. r. o., U Hřiště
810/8, 779 00 Olomouc a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
X/164/16 – bere na vědomí žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
Vizovice na rok 2016 Římskokatolické farnosti Vizovice na výdaje související
s opravou, úpravou a vybavením jedné z místností fary ve Vizovicích a pověřuje
místostarostku města projednáním podmínek této žádosti.
X/165/16 – schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu a provozování
vodohospodářské infrastruktury města Vizovice ze dne 11. 12. 2013, která je
přílohou č. 1 k zápisu a pověřuje starostku města jeho podpisem.
X/166/16 – bere na vědomí rozbor hospodaření města Vizovice, zřízených příspěvkových
organizací a organizačních složek města (včetně podkladů k mezitímní účetní
závěrce města Vizovice) sestavených k 30. 6. 2016 dle přílohy č. 2 k zápisu.
X/167/16 – schvaluje rozpočtové opatření č. 4Z/2016 – změna schváleného rozpočtu roku
2016 dle přílohy č. 3 k zápisu.
X/168/16 – souhlasí s oslovením nájemců městských bytů na ulici Tyršova 1266 a 1267
ve věci možného odprodeje bytů.
X/169/16 – pověřuje starostku města zadáním vypracování variantních řešení pro
rekonstrukci koupaliště.

X/170/16 – jmenuje Mgr. Janu Klačánkovou členkou kontrolního výboru Zastupitelstva
města Vizovice, s účinností od 1. 9. 2016.
X/171/16 – pověřuje Ing. Jaroslava Burkarta jednáním se zástupci TJ Sokol Vizovice ve
věci možného prodeje, popř. dlouhodobého pronájmu fotbalového stadionu.
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