Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 02.09.2019
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 02.09.2019 následující usnesení:
V/62/2019 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
V/63/2019 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 4522/10, ostatní plocha,
o výměře cca 12 607 m2 v k. ú. Vizovice.
V/64/2019 – revokuje usnesení č. I/08/19 ze dne 18.02.2019 (souhlasí s uzavřením smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami
č. UZSVM/BZL/8982/2018-BZLM, mezi městem Vizovice a Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových dle přílohy č. 1 k zápisu.)
V/65/2019 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci, pozemku p. č. 5599/1 v k. ú. Vizovice, s omezujícími podmínkami
č. UZSVM/BZL/4540/2019-BZLM, mezi městem Vizovice a Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových dle přílohy č. 1 k zápisu.
V/66/2019 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 5363, ostatní plocha,
o výměře cca 100 m2 v k. ú. Vizovice.
V/67/2019 – bere na vědomí závěry a doporučení vyplývající ze Zápisu z jednání Finančního
výboru Zastupitelstva města Vizovice konaného dne 19.08.2019, který tvoří přílohu
č. 2 k zápisu.
V/68/2019 – bere na vědomí rozbor hospodaření města Vizovice, zřízených příspěvkových
organizací a organizačních složek města (včetně podkladů k mezitímním účetním závěrkám)
sestavených k 30.06.2019 dle přílohy č. 3 k zápisu.
V/69/2019 – bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 2R/2019, které bylo
schváleno Radou města Vizovice na jednání dne 26.08.2019.
V/70/2019 – schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Vizovice ve výši
200.000 Kč z rozpočtu města v souladu se zásadami Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón a pověřuje starostku města podpisem
veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace dle přílohy č. 4 k zápisu.
V/71/2019 – schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2019
Římskokatolické farnosti Vizovice na restaurování části kostelních lavic ve výši 80.000 Kč
a pověřuje starostku města podpisem veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 5 k zápisu.
V/72/2019 – schvaluje zvýšení provozního příspěvku pro Dům dětí a mládeže Zvonek
Vizovice o částku 100.000 Kč.
V/73/2019 – schvaluje rozpočtové opatření č. 2Z/2019 – změna schváleného rozpočtu roku
2019 dle přílohy č. 6 k zápisu.

V/74/2019 – bere na vědomí zpracovanou Územní studii Vizovice – lokalita BI 27, která tvoří
přílohu č. 7 k zápisu.
V/75/2019 – souhlasí se zpracováním hydrogeologického průzkumu za účelem zjištění zdroje
vody pro koupaliště u Sokolovny ve Vizovicích a pověřuje investičního technika jeho zadáním.
TERMÍN: do 16.09.2019.

Bc. Silvie Dolanská v. r.
starostka
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