Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 5. 11. 2012
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 5. 11. 2012 následující usnesení:
XI/166/12 – schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro Technické služby města
Vizovice, p. o. o finanční příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 32.000,-- Kč.
XI/167/12 – schvaluje rozpočtové opatření č. 4Z/2012 – změna schváleného rozpočtu roku
2012 dle přílohy č. 1 k zápisu.
XI/168/12 – bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních, která byla schválena
Radou města Vizovice na svých zasedáních dne 8. 10. 2012 a 22. 10. 2012.
XI/169/12 – schvaluje sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 10b, odst. 4,
kterou tvoří
a) částka 250,-- Kč za osobu uvedenou v § 10b v odst. 1 za kalendářní rok a
b) částka 330,-- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
XI/170/12 – zamítá poskytnutí finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory
v Loučce, příspěvková organizace.
XI/171/12 – zamítá poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení „HANDICAP
(?)“ Zlín.
XI/172/12 – bere na vědomí Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne
17. 10. 2012 a ukládá realizovat opatření navržená v zápisu Finančního výboru
dle přílohy č. 2 k zápisu.
XI/173/12 – souhlasí s uzavřením Zástavní smlouvy k nemovitostem reg. č.
43812003277.1 s tím, aby na jejím základě byla zřízena zástavní práva
k nemovitostem v kat. území Vizovice, obec Vizovice:
- pozemek – stavební parcela číslo 542, druh pozemku: zastavěná plocha
a nádvoří
- budova (bydlení) č.p. 367 v části obce Vizovice, na pozemku – stavební parcele
číslo 542 zapsaným pro uvedené k.ú. a obec na listu vlastnictví č. 10001,
zajišťující pohledávku GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720 ve výši 2.000.000,Kč vyplývající ze Smlouvy o úvěru reg. č. 43812003277 uzavřené mezi GE
Money Bank,a.s. a společností Zlínské stavby, a.s., IČ: 25317300 a budoucí
pohledávky GE Money bank, a.s. specifikované v čl. I, bod 1. písm. b)
Zástavní smlouvy
a pověřuje starostu města podpisem této Zástavní smlouvy k nemovitostem
reg. č. 4812003277.1, která tvoří přílohu č. 3 k zápisu.

XI/174/12 – schvaluje znění Smlouvy o půjčce uzavřené mezi městem Vizovice a
Zlínskými stavbami, a. s. dle přílohy č. 4 k zápisu a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy.
XI/175/12 – schvaluje prodej budovy bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 1628 v k. ú. Vizovice
a pozemku p.č. st. 1628 v k. ú. Vizovice, manželům Martině a Jiřímu Hábových,
Říčanská 288, Vizovice, za cenu 60.000,-- Kč.
XI/176/12 – schvaluje prodej pozemku p. č. 5318/58 v k. ú. Vizovice společnosti Lesy České
republiky, s. p., IČ: 42196451, za cenu 871,-- Kč.
XI/177/12 – schvaluje podání žádosti Zlínskému kraji o prodej pozemku p. č. 1089/1, 1089/2,
1089/6 a 1089/3 v k. ú. Vizovice.
XI/178/12 – schvaluje prodej bytové jednotky č. 948/4 v domě č. p. 948, sídliště Štěpská
948, na p. č. st. 1655 v k. ú. Vizovice, včetně spoluvlastnického podílu
id. 5831/100166 na společných částech domu a pozemku manželům Heleně a
Pavlu Kremlovým, Tyršova 1266, Vizovice, za cenu 785.000,-- Kč.
XI/179/12 – schvaluje prodej pozemku p. č. st. 296 v k. ú. Vizovice Stanislavu Rychlíkovi,
Pardubská 194, Vizovice, za cenu 41.000,-- Kč.
XI/180/12 – vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. č. 4425/20 v k. ú. Vizovice.
XI/181/12 – schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. 5366/1
v k. ú. Vizovice č. UZSVM/BZL/5359/2012-BZLM.
XI/182/12 – schvaluje převzetí pozemků p. č. 3557/6 a p. č. 3557/3 v k. ú. Vizovice.
XI/183/12 – schvaluje Prohlášení vlastníka domu č. p. 609, ulice Chrastěšovská, Vizovice.
XI/184/12 – vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. č. st. 2226 a části p. č. 558 v k. ú. Vizovice.
XI/185/12 – zamítá prodej pozemku p. č. PK 5007 a p. č. PK 4826 v k. ú. Vizovice včetně
porostu.
XI/186/12 – schvaluje prodej pozemku p. č. 3418/11 v k. ú. Vizovice společnosti KOMA
Modular Construction, s. r. o., IČ: 46966170 za cenu 57.000,-- Kč.
XI/187/12 – schvaluje prodej pozemku p. č. 4181/12 v k. ú. Vizovice manželům Vladimíru a
Marii Tlaskalovým, Lázeňská 970, Vizovice, za cenu 156.300,-- Kč.
XI/188/12 – schvaluje prodej pozemku p. č. 4181/10 v k. ú. Vizovice manželům Ing. Evženu
a Mileně Varadinkovým, Lázeňská 765, Vizovice, za cenu 134.850,-- Kč.
XI/189/12 – schvaluje prodej pozemku p. č. 4181/11 v k. ú. Vizovice paní Markétě Štěrbové,
U Tenisu 1, Přerov, za cenu 127.500,-- Kč.

XI/190/12 – schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Doplnění kanalizace a
vodovodu města Vizovice“ dle přílohy č. 5 k zápisu a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy.
XI/191/12 – schvaluje úhradu nákladů na vytvoření projektové dokumentace ke stavebním
úpravám a změně užívání objektu bývalé kotelny bytového domu na ulici
Poštovní.
XI/192/12 – schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Zdravotní středisko Vizovice“
dle přílohy č. 6 k zápisu a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku.
XI/193/12 – schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na investiční akci „Hasičský dům
Vizovice“ dle přílohy č. 7 k zápisu a pověřuje starostu města podpisem
tohoto Dodatku.
XI/194/12 – pověřuje starostu města podáním trestního oznámení ve věci prošetření ztráty
originálních archivních materiálů města Vizovice dle seznamu uvedeného
v příloze č. 8 k zápisu.
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starosta města
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