Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 12. 12. 2011
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 12. 12. 2011 následující
usnesení:
XII/216/11 - souhlasí s uzavřením smlouvy o úvěru s Regionálním podpůrným zdrojem s.r.o.
na financování oprávněných nákladů projektu do výše 20 mil. Kč a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.
XII/217/11 - bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření rady, schváleném Radou
města dne 28. 11. 2011.
XII/218/11 - schvaluje rozpočtové opatření č. 26Z – změna schváleného rozpočtu roku 2011
dle přílohy č. 1 k zápisu.
XII/219/11 - stanovuje pravidla rozpočtového provizoria pro město Vizovice na rok 2012
takto:
- čerpání nekapitálových výdajů čtvrtletně do výše 25 % skutečných
nekapitálových výdajů za rok 2011
- čerpání výdajů u schválených investičních akcí podle uzavřených smluv o
dílo.
XII/220/11 - schvaluje rozpočtový výhled města Vizovice na rok 2012 – 2016.
XII/221/11 - schvaluje použití části výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2012 na
kulturní a sportovní účely.
XII/222/11 - schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Vizovice č. 2/2011, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška Města Vizovice č. 3/2010 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
XII/223/11 - schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Vizovice č. 3/2011, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška města Vizovice č. 2/2010 o místních poplatcích.
XII/224/11 - zamítá žádost o prodej pozemků p. č. PK 3199/12, p. č. PK 3111/2, p. č. PK
3111/4 a p. č. PK 3111/1 v k. ú. Vizovice.
XII/225/11 - souhlasí s prodejem p. č. st. 1977 v k. ú. Vizovice Liboru Zajoncovi, DiS.,
Chrastěšovské paseky 33, Vizovice, za cenu 14.100,- Kč.
XII/226/11 - souhlasí s podáním žádosti Zlínskému kraji o bezúplatný převod části pozemku
p. č. 5401 v k. ú. Vizovice, případně o zřízení práva věcného břemene uložení
komunikace-chodníku na této části pozemku.
XII/227/11 - revokuje usnesení č. IX/165/11 ze dne 10. 10. 2011.

XII/228/11 - souhlasí s prodejem budovy č. p. 45 na pozemku p. č. 378 v k. ú. Chrastěšov
včetně příslušenství Ing. Janu Bravencovi za cenu 10.000,- Kč.
XII/229/11 - jmenuje nové členy majetkového výboru – Ing. Ivanu Valachovou a
Miroslava Dolanského.
XII/230/11 - bere na vědomí informaci o přidělení dotace z Ministerstva zemědělství na
„Doplnění kanalizace města Vizovice“.
XII/231/11 - bere na vědomí informaci o přidělení dotace z Ministerstva zemědělství na
„Doplnění vodovodu města Vizovice“.
XII/232/11 - souhlasí s odstoupením od žádosti o dotaci na „Kanalizaci a vodovod města
Vizovice“ z OPŽP, akceptační číslo 09030961.
XII/233/11 - schvaluje III. Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny
Vizovice.
XII/234/11 - schvaluje revizorem Nadace města Vizovice Ing. Olgu Kmínkovou, bytem
Chrastěšov 65, 763 12 Vizovice.
XII/235/11 - ruší zmocnění starosty Ing. Romana Persuna k zastupování města v MAS
Vizovicko a Slušovicko.
XII/236/11 - ruší zmocnění starosty Ing. Romana Persuna k zastupování města v Mikroregionu Vizovicko.
XII/237/11 - zmocňuje místostarostku Mgr. Zuzanu Štalmachovou k zastupování
města v MAS Vizovicko a Slušovicko.
XII/238/11 - zmocňuje místostarostku Mgr. Zuzanu Štalmachovou k zastupování
města v Mikroregionu Vizovicko.
XII/239/11 - bere na vědomí předložené zprávy o činnosti komisí RMV a výborů ZMV.
XII/240/11 - schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Vizovice na I. pololetí 2012.

Ing. Roman Persun
starosta města
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