Usnesení

18. zasedání zastupitelstva obce Vigantice konaného dne

27.4.2017,

bere na vědomí kontrolu usnesení 17. zasedáníZastupitelstva obce Vigantice,
18/148

schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a
smlouvu o práVu provést stavbu č. EP - 12 - 8oo3547 /oo7, mezi smluvními stranami,
budoucím povinným, obec Vi8antice, Vi8antice zo3, 756 61 Vi8antice, a budoucím
oprávněným, ČEz olstribuce, a. s., Teplická 874/8, DéčínlV - Podmokly, 4o5 02 Déčín,
zastoupené na základě plné moci :ENPRo Energo s. r. o. se sídlem Valašské Meziříčí,5okolská
137/45, PsČ757 01, lČo: z8628230, a pověřuje staíostu obce, Zdenka Porubského, kpodpisu
uvedené smlouvy,

!8/149 ve složení,Zdenek Porubský - starosta obce, Hana Foltasová - místostarostka obce, Pavel Gálik _
Člen zastupitelstva, Vilém Baroš - člen zastupitelstva, lng. Lubomír Hlaváček - člen zastupitelstva,
Eva Štreitová - členka zastupitelstva, lng. Radek Porubský - člen zastupitelstva a lng, lvo
Mischinger - člen zastupitelstva, schvaluje účetnízávěrku příspěvkové organizace ,,Základní
Školaa Mateřská škola Vigantice", okres Vsetín, příspěvková organizace, sestavenou k 31.
72,2076,
18/150 schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové orgenizace ,,Základní škola a Máteřská škola
Vigantice, okres Vsetín, příspěvková organizace" za rok 2016 ve výši : + 732.369,67,- Kč, částka
bude převedena do rezervního fondu,

- starosta obce, Hana Foltasová - místostarostka obce, Pavel
Gálik - č|en zastupitelstva, Vilém Baroš - člen zastupitelstva, lng. lvo Mischinger - člen

18/151 Ve složení Zdenek Porubský

zastupitelstva a lng. Lubomír Hlaváček - člen zastupite|stva, EVa Štřeitová - členka zastupitelstva
a ln8. Radek Porubský - člen zastupitelstva, schvaluje účetnízáVěrku obce Vi8antice,
Vigantice 203,756 67, sestavenou k 3t,12.2oL6,
18/152 schvaluje vsouladu

s § 16 zákona č.25O/2OOO Sb., o

rozpočto\^ých pravidlech územních

rozpočtů,v platném znění, rozpočtovéopatření č. 1 obce Vigantice pro rok 2OL7,
771.000,- Kč, výdaje : + 1.571.000,- Kč, financování : + 900.000,- Kč),

(příjmy

:

+

18/153 dele8uje v souladu s § 84, odst. 2, písm, f, zák. č. 128/20oo sb., zákona o obcích, jako zástupce

obce Vigantice na řádnou Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.,
starostu obce Zdenka Porubského a jako náhradníka deleguje místostarostku obce
Hanu
Foltasovou,

18/154 ukládá Kontrolnímu \^iboru 2kontrolovat evidenci smluv obce Vigantice,
18/155 pověřuje starostou Zdenka Porubského zpracováním investičníhozáměru ,,Rekonstrukce
střechy budovy Základníškola a Mateřská škola Vigantice",
18/156 neschvaluje v souladu s § 77 zákona č. 128/200OSb. o obcích (obecní zřízení}, v platném znění,
odměňování neuvolněných členůzastupitelstva obce, předsedů finančníhoa kontrolního
výboru a předsedy kulturní komise obce dle nařízení vlády č. 4L4/2O!6 Sb., kterým se mění
nařízení č,37/2oo3 sb. o odměnách za rnl,kon funkce členůmzastupitelstev,
znění
pozdějšíchpředpisů, dle přílohy,

Ve

1

- neuvolněný člen zastupitelstva obce Aleš Depta : základ 399,- Kč + příplatek podle počtu
obwatel 200,- Kč,, tj. celkem 599,- Kč měsíčně, dle příslušnéhonařízení vlády, od 1. 4.
2ot7
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