Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 1. 10. 2012
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 1. 10. 2012 následující usnesení:
IX/131/12 – schvaluje navýšení příspěvku TSmV p. o. o částku 600 tis. Kč a snížení
fakturace o stejnou částku ve prospěch TSmV s. r. o.
IX/132/12 – schvaluje rozpočtové opatření č. 3Z/2012 – změna schváleného rozpočtu
roku 2012 dle přílohy č. 1 k zápisu.
IX/133/12 – schvaluje znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené ve smyslu platných
ustanovení občanského zákoníku dne 29. 11. 2011 mezi Městem Vizovice a
panem Ing. Alešem Wenzelem a pověřuje starostu města jeho podpisem.
IX/134/12 – bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních, která byla schválena
Radou města Vizovice na svých zasedáních dne 20. 8. 2012 a 17. 9. 2012.
IX/135/12 – bere na vědomí Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne
12. 9. 2012 a ukládá dle přílohy k zápisu č.j.: MUVIZ 018794/2012 realizovat
navržená opatření ve stanoveném rozsahu a termínech.
IX/136/12 – bere na vědomí předpokládané změny rozpočtu do konce roku 2012, které
odpovídají skutečnému stavu případně odhadu vývoje do konce roku 2012.
IX/137/12 – schvaluje znění Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Městem Vizovice a
Vodohospodářskými stavbami Javorník – CZ s. r. o. a pověřuje starostu a
místostarostku města jejím podpisem.
IX/138/12 – schvaluje znění Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem uzavřené
mezi Městem Vizovice a Vodohospodářskými stavbami Javorník – CZ s. r. o.
a pověřuje starostu a místostarostku města jejím podpisem.
IX/139/12 – schvaluje znění Směrnice č. 3/2012 – Pravidla Města Vizovice pro poskytování
finančních příspěvků na péči o nalezeného psa, dle přílohy č. 2 k zápisu.
IX/140/12 – vyhlašuje záměr prodeje budovy garáže na pozemku p. č. st. 1628 v k. ú.
Vizovice a pozemku p. č. st. 1628 v k. ú. Vizovice.
IX/141/12 – revokuje usnesení č. VII/103/12 ze dne 16. 7. 2012 o prodeji pozemku
p. č. st. 296 v k. ú. Vizovice.
IX/142/12 – vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. č. st. 296 v k. ú. Vizovice.
IX/143/12 – vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. č. 5318/58 v k. ú. Vizovice.

IX/144/12 – souhlasí s podáním žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
o bezúplatný převod pozemku p. č. 5266/23 v k. ú. Vizovice.
IX/145/12 – schvaluje prodej bytu č. 609/1, v domě č. p. 609, ulice Chrastěšovská, Vizovice,
včetně spoluvlastnických podílů o velikosti id. 5909/24444 na společných
částech domu a pozemku, panu Stanislavu Hrůzkovi, za cenu 803.430,-- Kč.
IX/146/12 – schvaluje prodej bytu č. 609/2, v domě č. p. 609, ulice Chrastěšovská, Vizovice,
včetně spoluvlastnických podílů o velikosti id. 6313/24444 na společných
částech domu a pozemku, paní Boženě Zuzaníkové, za cenu 879.780,-- Kč.
IX/147/12 – schvaluje prodej bytu č. 609/3, v domě č. p. 609, ulice Chrastěšovská, Vizovice,
včetně spoluvlastnických podílů o velikosti id. 5909/24444 na společných
částech domu a pozemku, paní Ivetě Voráčkové, za cenu 803.430,-- Kč.
IX/148/12 – schvaluje prodej bytu č. 609/4, v domě č. p. 609, ulice Chrastěšovská, Vizovice,
včetně spoluvlastnických podílů o velikosti id. 6313/24444 na společných
částech domu a pozemku, paní Aleně Ševčíkové, za cenu 879.780,-- Kč.
IX/149/12 – zamítá žádost č. j. MUVIZ 18196/2012 o prodej části p. č. 558 v k. ú. Vizovice.
IX/150/12 – zamítá žádost č. j. MUVIZ 18363/2012 o prodej části p. č. 558 a p. č. st. 2226
v k. ú. Vizovice.
IX/151/12 – schvaluje smlouvu mezi Městem Vizovice a Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových č. UZSVM/BZL/4672/2012-BZLM o bezúplatném převodu
pozemku p. č. 5121 v k. ú. Vizovice.
IX/152/12 – vyhlašuje záměr prodeje pozemků p. č. 5007 a p. č. 4826 v k. ú. Vizovice dle
přílohy č. 3 a č. 4 k zápisu.
IX/153/12 – vyhlašuje záměr prodeje bytové jednotky č. 948/4 v domě č. p. 948, sídliště
Štěpská, Vizovice, dle přílohy č. 5 k zápisu.
IX/154/12 – souhlasí se zpracováním Územní studie v ploše individuálního bydlení BI č. 36
Územního plánu Vizovice a s úhradou nákladů na její pořízení z rozpočtu města
na rok 2013.
IX/155/12 – schvaluje Rámcovou smlouvu o provádění některých činností TSmV s. r. o. a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
IX/156/12 – uděluje Čestné občanství Města Vizovice panu Františku Mojžíšovi – in
memoriam.
IX/157/12 – bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace č. D/1803/2012/KH.

IX/158/12 – ukládá starostovi města jednat s občany Chrastěšovské ulice o řešení dopravní
situace v dané lokalitě. TERMÍN: do 30. 11. 2012.

Ing. Roman Persun
starosta města

Mgr. Zuzana Štalmachová
místostarostka města

