Usnesení
2. zqsedóní Zqsfupitelsfuo obce VigoŇice konaného dne 9. L?. ?Ot4.

Zg5Ťupitelstvo obce Vigantice po projednóní:

?/3

zřizuJe kontrolní výbor při zdštupit€lstvu obce Vigonlice vpočtu nejméně 5 členÉ,
předsedou konírolního výboru byl zvolen pan Álď Depto, o
zřizuje finončnívýbor při zďtupilelsfw obce Vignntice vpočtu nejrnéně 7 členŮ,
předsedou finončníhovýboru byl zvolan In9. Lubomír Hlovóček

2/4

bere no vědomí, že storosta obce ďizuje jako inicioŤivní o poradní orgdn kulŤurní konisi,
jejížpředsedkyní určil Evu Štreitovou

?/5

schroluJ€

2/b

schwlqie rozpočet obce Vigantice na rok 2015 o to

?/7

v soulodu s § 1ó zókono č.25O/2OOO 5b., o rozpočtových pravidlech územních
roepočtŮ, v platném znění, rozpočtové opotření č, 5 obce Vigantice pro eok 2Ql4,
(příjmy + 5.811.000,- Kč, výdaje + 190,000,- Kč)
v soulodu 3 ustonovením zdkono č.
providlech
25O/ZOOO 5b., o rozpočtových
územních rozpočtŮ, v plotném znáí

u*ládó starostoví obce v termínu 14 dní před dolšírn zasadónírn zpracovot podrobný nówh
a vysvětlení k rozpočŤu 2O15 a navrhnoui tímto občanůmsrozunitelnější a přehlednější
vorianlu

s § 72

zákona č. 1?8/?OOO 5b., o obcích, neuvolněným členŮrn
zostupitelstvd obce za vykon funkce něsíčníodměnu, jejížvýše je sfonoveno provóděcím
prówrím předpisan, kteďm je nařízení vlódy č. 459/?013 ze dne 18. t?. ?OL3, kterýrn se
mění mřízení vlady č.37/?OO3 5b", o odrněndch za výkon funkce členŮm zastupifelstev,
ve znění pozdějších předpisů. Předsedůrn výborů a konisí v celkové výši 1-óóO,- Kč o
č lenim výborŮ a komisí odměnu v celkové výši 1.4ZO,- Kč , s plolnošlí od t. L?. ?Ot4.

čilo v soutqdu

2/8

ut

?/9

povĚř{e storostu obce Vigontice. Zdenko Porubského, k podpisu dodotku č. Q! a č. O?

Smlouvy o poskytnutí dotoce no individuální projekt z Regionólního operočníhoprogramu
regionu soudržnosti střední Moravo, čísloÚnn o-eot+/ooe7 /oKP , ze dne 18. 3. 2014, a
dóle podpisu zadóvocí dokumantoce pro veřejnou zokózku no stovební pfóce

pověřuJc storoslu obce. Zdenla Porubského, k podpisu dodofkq
provozovóní, údržběa servisu TKR Vigontice č. 2t/2OO4.

č. 2 ke

-Smlouvě o

7/11

pověřuje storoslu obce Vigc'ntice Zdenko Porubského k podpisu smlouvy o zřízeni věcného
břemene ke stovbě ,.Přeložko STL přípojky - VigonŤic", číslostovby 4ó982.

2/í2 pověřuje sŤarostu obce Vigantice, Zdenka Porubského, k podpisu dodotku smIouvy
,,Smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene a o zřízení předkupního próva" ze dne 9. 1.
?O12. uzavřené mezi obci Vigantice o Zdeňkou o Lankou Chalupornými, ve kŤerém bude
zrGeno předkupní právo prodóvajícího, což je Obec Vigoniice.

?/13

pověřuje starostu obce Vigontice, Zdenkq Porubského, kjednóní s Choritou Volašské
Meziříčí,a Centrem pro zdravotně postižené Zlinského kroje, o. p. s, za účelemzjišléní
skutečnosŤítýkojícíchse žódostí o finončnípříspěvek

2/14

bere na vědomí zóvěrečný účeŤdobrovolného svqzku obcí Sdružaní Mikroregion
Rožnovsko zo rok 2013

2/15

pověřuje storostu obca Vigonlice, Zdenko Porubského, joko určenéhozastupitele pro
,:.,
územnípl<inovóní no zóklodě ZódosŤi Městského úřodu Rožnov pod Rodhoštžm

2/16

souhlosí s vyplacaním odrněny fiednorózově) zo výkon funkce storosty ponu Á|eši Deptovi
zo lplynulé volební období 2O1O - 2014 podle § 75 odst. 1, zókono č. L?8/ZOOO 3h,, o
obcích, pokud nedošlo k zókonné překóžce pro její vyplocení
uklódó storostovi obce zqsí|ot ověřené zópisy ze zqsedóní emqilem všern zostupiŤelŮm,
iyŤo ověřené zveřejňovot no www strónkóch obce, no obou vývěskóch OÚ. zveřejnit odkaz
no zópis usnesení no kobelu TKR, o dó|e u hlosovóní v zópisech uvást všechny zostupitele
jmenoVilě
ukládá siorostovi ohce 7deňku Porubskému sestovií o zaslat všem zastupitelŮm obce plón
porod o zosedóní na rok 2015 o tento zveřejnit na strónkóch obca, kobelu TKR, internetu
o rnývěskóch

<L*=íZdenek Porubský
sŤarosta
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