Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 30. 1. 2012
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 30. 1. 2012 následující usnesení:
I/01/12 – bere na vědomí informaci o postupu při transformaci Technických služeb města
Vizovice, příspěvková organizace na s. r. o.
I/02/12 – zamítá žádost č. j. 555/2012 o navýšení částky na zábradlí Nemocnice Milosrdných
bratří Vizovice.
I/03/12 – schvaluje prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v budově bytového
domu č. p. 578 na pozemku p. č. st. 942 v k. ú. Vizovice a v budově bez čp/če na
p. č. st. 2492 v k. ú. Vizovice.
I/04/12 – schvaluje uzavření smlouvy č. UZSVM/BZL/5274/2011-BZLM o bezúplatném
převodu nemovitostí.
I/05/12 – zamítá žádost č. j. 31282/2011 o prodej části pozemku p. č. 215 v k. ú. Chrastěšov.
I/06/12 – revokuje usnesení č. XI/204/11 ze dne 21. 11. 2011.
I/07/12 – vyhlašuje záměr prodeje domu č. p. 417, Masarykovo náměstí Vizovice na p. č. st.
220 v k. ú. Vizovice, včetně pozemku p. č. st. 220 v k. ú. Vizovice.
I/08/12 – souhlasí s prodejem p. č. 4181/7 v k. ú. Vizovice manželům Martinovi a Janě
Pečeňovým, Lázeňská 1249, Vizovice, za cenu 131.700,-- Kč.
I/09/12 – souhlasí s prodejem p. č. 4181/8 v k. ú. Vizovice manželům Jiřímu a Ing. Jitce
Zajícových, U Dráhy 164, Zlín, za cenu 111.000,-- Kč.
I/10/12 – souhlasí s prodejem p. č. PK 3194/2 a p. č. PK 3194/3 v k. ú. Vizovice manželům
Ing. Peterovi a Ing. Vieře Ralbovských, Polní 1250, Vizovice, za cenu 51.900,-Kč.
I/11/12 – vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p. č. st. 433/1 v k. ú. Vizovice.
I/12/12 – souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
vybudování a umístění chodníku na p. č. 5401 v k. ú. Vizovice se Zlínským krajem
dle přílohy č. 1 k zápisu.
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