Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 16. 7. 2012
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 16. 7. 2012 následující usnesení:
VII/94/12 – bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních, která byla schválena
Radou města Vizovice na svých zasedáních dne 28. 5. 2012 a 25. 6. 2012.
VII/95/12 – schvaluje:
1. odvod odpisů Technických služeb města Vizovice, příspěvková
organizace v roce 2012 ve výši Kč 300.000,--.
2. odvod odpisů Základní školy Vizovice, příspěvková organizace v roce
2012 ve výši Kč 100.000,--.
VII/96/12 – schvaluje smlouvu mezi Městem Vizovice a Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových č. UZSVM/BZL/3066/2012-BZLM o bezúplatném
převodu pozemku p. č. 5182/2 v k. ú. Vizovice.
VII/97/12 – schvaluje úplatný převod pozemku p. č. st. 1524 v k. ú. Vizovice a části
pozemku p. č. 1089/3 v k. ú. Vizovice ve výměře do 700 m² do vlastnictví
Města Vizovice za cenu dle znaleckého posudku č. 6032-6/2012 a souhlasí
s úhradou nákladů, spojených s převodem, včetně geometrického plánu pro
oddělení části pozemku p. č. 1089/3 v k. ú. Vizovice.
VII/98/12 – pověřuje Odbor přestupkový a správní podáním žádosti Zlínskému kraji o
úplatný převod pozemku p. č. st. 1524 a části pozemku p. č. 1089/3
v k. ú. Vizovice.
VII/99/12 – souhlasí s prodejem bytu č. 947/5 v domě č. p. 947, sídliště Štěpská, Vizovice,
na p. č. st. 1654 v k. ú. Vizovice, paní Mileně Šenkeříkové, Štěpská 947,
Vizovice, za cenu 550.000,-- Kč.
VII/100/12 – souhlasí s prodejem p. č. 1022/6 v k. ú. Vizovice manželům Jiřímu a Michaele
Horákovým, bytem Tyršova 967, Vizovice, za cenu 583.000,-- Kč.
VII/101/12 – vyhlašuje záměr prodeje domu č. p. 609, Chrastěšovská ulice, Vizovice, na
pozemku p. č. st. 850 v k. ú. Vizovice, včetně pozemku p. č. st. 850 v k. ú.
Vizovice.
VII/102/12 – schvaluje prodej pozemku p. č. st. 296 v k. ú. Vizovice Stanislavu Rychlíkovi,
bytem Komenského 914, Vizovice, za cenu 41.000,-- Kč.
VII/103/12 – vyhlašuje záměr prodeje bytové jednotky č. 948/4 v domě č. p. 948, sídliště
Štěpská, Vizovice, dle přílohy č. 1 k zápisu.
VII/104/12 – zamítá žádost č. j. 12898/2012 o prodej části pozemku p. č. PK 1003/1 v k. ú.
Vizovice.

VII/105/12 – schvaluje prodej pozemků p. č. 5535 a p. č. 358 v k. ú. Vizovice manželům
Jiřímu a Martině Hábovým, Říčanská 288, Vizovice, za cenu 423.630,-- Kč.
VII/106/12 – souhlasí se záměrem Města Vizovice převést po kolaudaci Zdravotní středisko
Vizovice k hospodaření a správě příspěvkové organizaci Technické služby, p. o.
VII/107/12 – revokuje usnesení č. VI/89/12 ze dne 4. 6. 2012.
VII/108/12 – revokuje usnesení č. VI/92/12 ze dne 4. 6. 2012.
VII/109/12 – souhlasí s finančním krytím projektu „Revitalizace kotelny Vizovice“ a
s vyčleněním finančních zdrojů z prostředků města do rozpočtu města Vizovice
v roce 2013 a následně po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu.
VII/110/12 – bere na vědomí stanovisko p. Jany Pluhařové, vedoucí odboru správy SZ
Vizovice, k článku otištěnému v posledním čísle Vizovských novin.
VII/111/12 – bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje č. D/1533/2012/KH na pořádání 45. ročníku Vizovického zámeckého
kulturního léta Aloise Háby dle přílohy č. 2 k zápisu.
VII/112/12 – souhlasí s nákupem technologie na realizaci digitalizace Městského kina
Vizovice firmou Zbyněk Štefka, Kašava, za částku 249.307,-- Kč včetně DPH.
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