Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 29.08.2018
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 29.08.2018 následující usnesení:
IV/90/18 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
IV/91/18 – nesouhlasí s vybudováním příjezdové komunikace na pozemku p. č. 572
v k. ú. Chrastěšov ve vlastnictví města Vizovice.
IV/92/18 – souhlasí s uzavřením dohody o vzdání se předkupního práva k id. 1/6 pozemku
p. č. 4514/60 v k. ú. Vizovice mezi městem Vizovice, panem *** a panem ***.
IV/93/18 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 4514/49, ostatní plocha,
o výměře 18 m2 v k. ú. Vizovice.
IV/94/18 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a Lesy České
republiky, s.p. o prodeji pozemků v korytě Čamínského potoka o celkové výměře 336 m2
za celkovou cenu 15.120 Kč dle znaleckého posudku dle přílohy č. 1 k zápisu.
IV/95/18 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 4440/8, ostatní plocha,
o výměře cca 50 m2 v k. ú. Vizovice.
IV/96/18 – souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 708/7, zahrada,
o výměře 444 m2 v k. ú. Vizovice.
IV/97/18 – souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Vizovice
a společností H+M Zlín a.s. ohledně převodu kanalizace a vodovodu na pozemcích p. č.
4514/7, 4514/10, 4514/22, 4514/38 a 5154/1 do vlastnictví města Vizovice dle přílohy
č. 2 k zápisu.
IV/98/18 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice
a společností E.ON Distribuce, a.s. o prodeji části pozemku p. č. 50/3, orná půda, o výměře
25 m2 za celkovou cenu 3.030 Kč + DPH dle znaleckého posudku.
IV/99/18 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BZL/6445/2018-BZLM, mezi
městem Vizovice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových dle přílohy č. 3 k zápisu.
IV/100/18 – bere na vědomí žádost č. j. MUVIZ 014401/2018 ze dne 20.08.2018 a souhlasí
s následným vyhlášením záměru prodeje pozemků dotčených stavbou „Modernizace
a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“.
IV/101/18 – schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu přípravy stavby „Modernizace
a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ a „Terminál VHD – Vizovice“ mezi městem
Vizovice a Správou železniční dopravní cesty, po jednání s majiteli dotčených nemovitostí.

IV/102/18 – rozhodlo o vyloučení nabídky Ing. arch. Dity Kunetkové,
IČ 75890780, z účasti ve veřejné zakázce „Zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu
města Vizovice“.
IV/103/18 – rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky na akci „Zpracování návrhu změny
č. 1 Územního plánu města Vizovice“ od firmy ATELIER URBI, spol. s.r.o., IČ 26234734,
Chopinova 301/9, 623 00 Brno a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
dle přílohy č. 4 k zápisu.
IV/104/18 – vyhlašuje záměr uzavření dodatku ke Smlouvě č. 54/13/OST o nájmu
a provozování vodohospodářské infrastruktury města Vizovice.
IV/105/18 – bere na vědomí závěry a doporučení vyplývající ze Zápisu z jednání Finančního
výboru Zastupitelstva města Vizovice konaného dne 13.08.2018, který tvoří přílohu č. 5
k zápisu.
IV/106/18 – bere na vědomí rozbor hospodaření města Vizovice, zřízených příspěvkových
organizací a organizačních složek města (včetně podkladů k mezitímním účetním závěrkám)
sestavených k 30.06.2018 dle přílohy č. 6 k zápisu.
IV/107/18 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2018
Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické na projekt a přípravné práce týkající
se úpravy prostoru bývalého evangelického hřbitova ve Vizovicích ve výši 70.000 Kč
a pověřuje starostku města Vizovice podpisem veřejnoprávní smlouvy dle přílohy
č. 7 k zápisu
IV/108/18 – schvaluje rozpočtové opatření č. 3Z/2018 – změna schváleného rozpočtu roku
2018 dle přílohy č. 8 k zápisu.
IV/109/18 – souhlasí s poskytnutím jednorázového finančního daru obci Prameny,
Karlovarský kraj, ve výši 11.000 Kč.
IV/110/18 – bere na vědomí žádost občanů
č. j. MUVIZ 013156/2018 o připojení k veřejnému vodovodu.
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IV/111/18 – bere na vědomí zprávy o činnosti komisí rady města, výborů zastupitelstva
města, příspěvkových organizací a organizačních složek města za období 2014 - 2018.

Bc. Silvie Dolanská v. r.
starostka

Vyvěšeno dne: 05.09.2018
Sejmuto dne:

Mgr. Alena Hanáková v. r.
místostarostka

