Usnesení

19. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 28. 6, 2017.

bere na vědomí kontrolu usnesení 18. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice,
19/157

o zřízení věcného břemene č. 7OO3C77 /62, mezi
smluvními stranami, budoucím povinným, Česká republika - státní pozemkorný úřad, Husinecká
č. p. Lo24/7La,130 o0 Praha 3-Žlžkov, a budoucím opráVněným obec Vigantice, Vigantice 203,
756 61 Vigantice, a pověřuje starostu obce, Zdenka Porubského, k podpisu uvedené smlouvy,
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí

za rok 20L6" a souhlasí s celoročnímhospodařením bez
výhrad a dále projednalo ,lprávu o Wsledku přezkoumání hospodaření č. 3L9/2O16/|^K",

19/158 schvaluje ,,7ávérečný účetobce

pořízenou pracovníky krajského úřadu Zlínskéhokraje dne 9. Z, ZOI7 , viz - příloha usnesení,

19/159 schvaluje záměr směnit pozemek Ve Vlastnictví obce Vigantice, a to nově vzniklý pozemek
parcelní čís|o1222lz - ostataí plocha, ostatní komunikace o výměře 2oo m' dle geometrického
plánu číslo983-2l2ol7 ze dne 22. 02.7ot7 Vyhotoveným a ověřeným lng. Josefem Kubáněm,

ktený bude zapsán na příslušnémlistu vlastnicwí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště ValašskéMeziříčí,pro obec Vigantice a katastrální územíVi8antice, za
pozemek ve Vlastnictví paní J. V, a paní P. V,, obě bytem Vigantice 746,756 61 Vigantice, a to za
nově vzniklý pozemek parcelníčíslo545/2O3 - zahrada o výměře 76 m2 dle geometrického plánu
číslo983-2/20!7 ze dne 22. 02.2017 vyhotoveným a ověřeným lng. Josefem Kubáněm, ktenl,
bude zapsán na příslušnémlistu Vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště ValašskéMeziříčí,pro obec Vigantice a katastrální územíVigantice, a pověřuje
starostu obce Zdenka Porubského podpisem Smlouvy o převodu
nemovité věci, rozdíl
V hodnotě pozemků bude uhrazen ve v,l,ši ceny V místě obvyklé a to za cenu v místě obvyklou
60,- Kčlm'.

191160 bere na vědomí předložený Závěrečný účetSOMV za rok 2016 včetně Zprávy č. 366/2O76/IAK o
výsledku přezkoumání hospodaření soMV, lČ: 70238880 za rok 2076,

19/161 bere na vědomí Valnou hromadou SOMV schválenou Zprávu Revizní komise SOMV
kontroly hospodařenís majetkem SoMV a jeho finančnímiprostředky za rok 2016,

o

rnýsledku

19/162 schvaluje investičnízáměr,,Nákup kompostérůa dňiče" ,
19/163 schvaluje vsouladu s § 16 zákona č.25O/2OOO Sb., o rozpočtov,ích pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, rozpočtovéopatřeníč. 2 obce Vigantice pro rok 2017,
:
- 170.000,- Kč, výdaje : - 50.000,- Kč, financování : + 120.000,- Kč),

(příjmy

19/164 souhlasí s přijetím finančníhodaru ve 4i,ši 15,000,- Kč pro Základníškolu a Mateřskou školu
Vigantice, okres Vsetín, příspěvková organizace, lČ: 71006150, od dárce Nadace SYNOT, 5e
sídlem : Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, lč: 26218330,
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