M sto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva m sta Vizovice dne 22. 3. 2004
Zastupitelstvo m sta Vizovice p ijalo na svém zasedání dne 22. 3. 2004 následující usnesení:
II/13/04 – bere na v domí zprávu o pln ní usnesení zastupitelstva m sta a ponechává ve
sledování následující usnesení: VI/105/03, VI/107/03, VII/114/03, VII/116/03,
VIII/128/03 – VIII/131/03, X/143/03, X/148/03, X/150/03, X/151/03, I/4/04,
I/5/04, I/9/04 a I/12/04.
II/14/04 – ukládá STAROSTOVI M STA dále jednat o nabídce koup id. ½ domu . p. 417
a souvisejících pozemk v k. ú. Vizovice.
II/15/04 – neakceptuje nabídku firmy VALDO s. r. o. . j. 485/04 na odkoupení asfaltové
plochy na pozemku p. . PK 653/1 v k. ú. Vizovice.
II/16/04- zamítá žádost MUDr. Sv tlíka . j. 484/04 o prodej pozemku p. . 1139 v k. ú.
Vizovice.
II/17/04 – schvaluje podání žádosti o bezúplatný p evod pozemk místních komunikací
v k. ú. Vizovice z vlastnictví R do vlastnictví M sta Vizovice, a to:
p. . 5200, ul. Tyršova,
p. . 5347, p. . 5348/1, ul. Chrast šovská,
p. . 5350/1, ul. Pardubská,
p. . 5346/1, ul. Mlýnská.
II/18/04 – schvaluje zásady pro poskytování v cných dar více lenným rodinám M stem
Vizovice.
II/19/04 – zamítá návrhy na zm nu územního plánu p. Pe eni, . j. 480/04 a p. ing. Janáska,
. j. 534/04.
II/20/04 – ukládá PRACOVNÍ SKUPIN ve složení: ing. Vít Sušila, Marie Ba ová, Ladislav
Chudárek, Jaroslav Fišer a ing. Evžen Pe e a p ipravit návrh investi ních
a projektových prací pro rok 2004, TERMÍN: do p íštího ádného zasedání ZM.
II/21/04 – pov uje STAROSTU M STA jednáním o spole ném postupu s a. s. Rudolf
Jelínek Vizovice p i po ádání kulturních akcí v areálu této firmy.
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