Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 21. 11. 2011
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 21. 11. 2011 následující
usnesení:
XI/197/11 - souhlasí s krátkodobým úvěrem ve výši 1.000.000,- Kč.
XI/198/11 - bere na vědomí podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2011
„Stavba č. p. 24 – Demolice“ dle přílohy č. 1 k zápisu.
XI/199/11 - bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady, provedených od
11. 10. 2011 do 24. 11. 2011.
XI/200/11 - souhlasí s financováním integrovaného projektu „Informační vyrozumívací a
varovný systém Zlínského kraje“ z rozpočtu města Vizovice na rok 2012
v maximální výši 1.839.000,- Kč.
XI/201/11 - schvaluje zvýšení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Vizovice, okres
Zlín o 4.000,- Kč na pomůcky pro děti mateřské školy.
XI/202/11 - schvaluje rozpočtové opatření č. 24Z – změna schváleného rozpočtu roku 2011
dle přílohy č. 2 k zápisu.
XI/203/11 - bere na vědomí bilanci příjmů a výdajů, financování za leden-říjen 2011 a
výhled čerpání rozpočtu do konce roku 2011 dle přílohy č. 3 k zápisu..
XI/204/11 - souhlasí s prodejem pozemku p. č. 3273/8 v k.ú. Vizovice Radimu Pechalovi,
Nová 1304, Vizovice, za cenu 160.200,- Kč.
XI/205/11 - zamítá žádost č.j. 17667/2011 o prodej pozemku p. č. 215 v k. ú. Chrastěšov.
XI/206/11 - zamítá žádost č. j. 26119/2011 o prodej pozemků.
XI/207/11 - zamítá žádost č. j. 27631/2011 o prodej pozemku.
XI/208/11 - souhlasí s prodejem části pozemku dle žádosti č. j. 28312/2011.
XI/209/11 - zamítá žádost č. j. 28313/2011 o prodej pozemku.
XI/210/11 - vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. č. st. 1977 v k.ú. Vizovice.
XI/211/11 - vyhlašuje záměr prodeje pozemků p. č. PK 3194/2 a p. č. PK 3194/3 v k.ú.
Vizovice.

XI/212/11 - souhlasí s prodejem budovy č. p. 436, ulice Slušovská, Vizovice, včetně
zastavěného pozemku p. č. st. 4/2 v k.ú. Vizovice a pozemku p. č. 2/2
v k.ú. Vizovice, Pavlu Punčochářovi, bytem Slušovská 436, Vizovice,
za cenu 1.300.000,- Kč.
XI/213/11 - souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 841/5 v domě č. p. 841, A. Háby,
Vizovice, včetně spoluvlastnického podílu id. 6848/81168 na společných částech
budovy č. p. 841 a na pozemku p. č. st. 1340 a 1341 v k. ú. Vizovice
manželům Magdě a Davidovi Hábovým, Říčanská 1110, Vizovice, za cenu
721.000,- Kč.
XI/214/11 - souhlasí s prodejem domu č. p. 144, Masarykovo náměstí, Vizovice, na p. č. st.
230/1 v k. ú. Vizovice, včetně pozemku p. č. st. 230/1 Vizovice Ivanu Bajgarovi,
Chrastěšovská 1100, Vizovice, za cenu 2.050.000,- Kč.
XI/215/11 - souhlasí se schválením příspěvku na zábradlí NMB Vizovice do výše 200.000,Kč a jeho zapracováním do rozpočtu roku 2012.
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