Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 18. 11. 2015
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 18. 11. 2015 následující usnesení:
IX/155/15 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
IX/156/15 – nesouhlasí s úplatným převodem pozemků p. č. 5293/2, p. č. 5293/3,
p. č. 5293/4 a p. č. 3110/12 v k. ú. Vizovice o celkové výměře 260 m²
do vlastnictví města Vizovice dle přiložené žádosti a pověřuje MAJETKOVÝ
VÝBOR jednáním o bezúplatném převodu pozemků. TERMÍN: do 7. 12. 2015.
IX/157/15 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 4425/13, ostatní plocha,
o výměře 289 m² v k. ú. Vizovice.
IX/158/15 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 3264/4, trvalý travní
porost, o výměře 1746 m² v k. ú. Vizovice a pověřuje MAJETKOVÝ VÝBOR
jednáním o směně pozemku. TERMÍN: do 7. 12. 2015.
IX/159/15 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a manželi XXX
Vizovice o prodeji pozemku p. č. st. 2533, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Vizovice o výměře 8 m² za cenu 600 Kč/m².
IX/160/15 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a manželi XXX
Vizovice, o prodeji pozemku p. č. st. 2534, zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Vizovice o výměře 5 m² za cenu 600 Kč/m².
IX/161/15 – schvaluje uzavření Smlouvy o koupi nemovitostí dle přílohy č. 1 k zápisu
a pověřuje INVESTIČNÍHO TECHNIKA kontrolou splnění rozvazovacích
podmínek stanovených k článku VII. smlouvy.
IX/162/15 – nesouhlasí s nabídkou úplatného převodu pozemků p. č. 5291/2, p. č. 5291/15
a p. č. 5417/3 v k. ú. Vizovice a nadále trvá na bezúplatném převodu těchto
pozemků do vlastnictví Města Vizovice.
IX/163/15 – bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 5R/2015 a 6R/2015,
která byla schválena Radou města Vizovice na zasedáních dne 14. 10. 2015
a 4. 11. 2015.
IX/164/15 – bere na vědomí rozbor plnění příjmů, čerpání výdajů a financování rozpočtu
města za období leden – září 2015, výkazy účetní závěrky města a přehled
stavu pohledávek, dlouhodobých závazků, majetku a investičních akcí města
k 30. 9. 2015 dle přílohy č. 2 k zápisu.
IX/165/15 – schvaluje přijetí dotace na akci „Zahrada v přírodním stylu při MŠ Vizovice II“
a bere na vědomí přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

IX/166/15 – schvaluje přijetí dotace na akci „Systém sběru BRKO pro město Vizovice“
a pověřuje STAROSTKU MĚSTA podpisem smlouvy o poskytnutí podpory.
IX/167/15 – bere na vědomí podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace zeleně sídliště
Štěpská a čtvrti A. Háby“.
IX/168/15 – bere na vědomí smlouvu o poskytnutí dotace projektu „Revitalizace centra
Vizovic“ a pověřuje STAROSTKU MĚSTA podpisem smlouvy.
IX/169/15 – bere na vědomí žádost a odpověď ve věci poskytnutí informací dle zákona
o svobodném přístupu k informacím dle přílohy č. 3 k zápisu, včetně informace
o existenci webových stránek – PRAVDA O VODĚ NA ZLÍNSKU.
IX/170/15 – souhlasí s přemístěním Městské knihovny Josefa Čižmáře Vizovice do prostor
Domu kultury Vizovice, nejpozději do 30. 6. 2016.
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