M sto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12
USNESENÍ
z mimo ádného zasedání Zastupitelstva m sta Vizovice dne 9. 8. 2004
Zastupitelstvo m sta Vizovice p ijalo na svém mimo ádném zasedání dne 9. 8. 2004
následující usnesení:
V/71/04 – souhlasí se zve ejn ním zám ru prodeje ásti pozemku p. . PK 3267/2 v k.ú.
Vizovice.
V/72/04 – zamítá žádost p. Martina Pe eni j. 1175/04 o prodej ásti pozemku p. . 4181/1
v k.ú.Vizovice.
V/73/04 – schvaluje prodej pozemku p. . 1176/9 v k.ú. Vizovice manžel m Marii a
Vlastimilu Poláchovým za cenu 50 K /m2.
V/74/04 – schvaluje koupi pozemk p. . 752/20, 752/22 a 752/27 v k.ú. Vizovice za cenu
42,60 K /m2 a sou asný prodej pozemk p. . st. 2038/1 a p. . 5483 v k.ú.
Vizovice spole nosti Rudolf Jelínek a.s. za cenu 42,60 K /m2.
V/75/04 – schvaluje prodej stavebního objektu na p. . st. 1069 spole n se zastav nou ástí
pozemku p. . st. 1069 v k.ú. Vizovice p. Janoši ižmá ovi za cenu 200 000 K
sou asn se sm nou pozemku provedenou dle GP . 1956-031/2004 takto: ást p. .
st. 222/1 v k.ú. Vizovice, nov 154/1 ást a1 a nezastav ná ást pozemku p. .
st. 1069 v k.ú. Vizovice z vlastnictví M sta Vizovice do vlastnictví p. Janoše
ižmá e a ástí p. . 154/1 v k.ú. Vizovice, nov 154/3 ást b2 a 154/4 v k.ú.
Vizovice z vlastnictví p. Janoše ižmá e do vlastnictví M sta Vizovice.
V/76/04 – vyjímá byt . 788/3 ze zám ru prodeje byt v domech p. 788 a 789 (dle usnesení
RM . 3/30/04) po dobu jeho pronájmu na dobu ur itou, nejmén do 30.6.2005.
V/77/04 – schvaluje zám r financování výstavby 24 b.j. v ulici Tyršova prost ednictvím
úv ru v objemu cca 20 mil. K a ukládá STAROSTOVI zajistit zadání ve ejné
zakázky na poskytnutí úv ru.
V/78/04 - ukládá STAROSTOVI zadat zpracování projektu informa ního a varovného
systému m sta.
V/79/04 – deleguje starostu m sta ing. Víta Sušilu na mimo ádnou valnou hromadu
spole nosti Rudolf Jelínek a.s. dne 10.9.2004.

Ing. Vít Sušila
starosta m sta

Mgr. Alena Marvanová
místostarostka

