Usnesení
9. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 8, 12, 2015.

zastupitelstvo obce Vigantice po projednání:
bere na vědomí kontrolu Usnesení 7. zasedání zastupitelstva obce Vigantice,

bere na vědomí kontrolu usnesení 8. zasedání zastupitelstva obce Vigantice,

9/66

schvaluje íozpočet obce Vigantice na rok 2016 a to V souladu s ustanovením žákona č.25ol2ooo
Sb., o rozpočtových pravídlech územníchrozpočtů,v platném znění, viz. přílohy,

9/67

schvaluje rozpočtouý ul,hled obce Vigantice na rok 2017 - 2018 a to v souladu s ustanovením
zákona č. 25o/2ooo Sb., o rozpočtovr/ch pravidlech územníchrozpočtů, V platném zněnl viz.
přílohy,

9/68

schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Visantice č. 3/2015 - o místnímpoplatku za provoz
systému shromažďovánL sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů
na územíobce Vigantice,

9/69

schvaluje Pravidla pro poskfování dotací z rozpočtu obce Vigantice, viz. příloha

g/70

bere na vědomí doporučení Finančního rn/boru dle přílohy,

9/77

schvaluj€

9/72

neschvaluje navrýšeníročníhopoplatku za svoz směsného komunálního odpadu za osobu a
nemovitost pro rok 2016 z finančníčástky 300,- Kč na finančníčástku 500,- Kó

9/73

schvaluje nové ceny nabídek Kabelové televize v obci Vigantice s účinnostíod 1, 1. 2016 takto,
za Mini nabídku stanoví měsíčnípoplatek ve výši 60,- Kč měsíčněa za Rozšířenou nabídku
poplatek ve uýši 2o0,- Kč měsíčně, ceny za balíčekTematický, sportovní a Filmov,ý se nemění,

9/74

bere na vědomí zprávu Komise pro využitíinformačních technologií jako nástroje pro aktivní
zapojeníobčanůdo rozvoje a činnostíobce,

9/75

schvaluje dalšífázi projektu - příprava technicloých prostředků pro zajištění fungování projektu
informatizace, viz. příloha,

9176

ukládá starostovi obce svolánízasedání Kontrolního nl,boru Zastupitelstva obce Vigantice

9/77

neschvaluje navrhované usneseníve znění:

poskytnutí peněžního plnění fyzickým osobám, viz, příloha ,,Návrh odměn členům
Finančního výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva obce", které nejsou členy Zastupitelstva
obce, za uy'kon funkce členůuýborů, dle § 84, odst. 2, písm. u, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení). a dopolučuje starostovi obce poslqrinutí peněžního plnění fyzickým osobám,
viz. příloha ,,Návrh odměny členůKu|turní komise při OÚ Vigantice",

souladu s § 84, odst, 2 písm, e, f a § 85, písm, e, zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějšíchpředpisů:

,,v

1

Rozhodlo o založeníspolečnosti Psí útulek Rožnovsko s.r.o. Podíl obce Vigantice ve
společnosti Psí útulek Rožnovsko s.r.o. je 27/905.
z,

Schvaluje společenskou smlouvu společnosti Psí útulek Rožnovsko s.r,o. v předloženém
znění, včetně jednatele společnosti a členůdozorčírady společnosti uvedených ve
společenskésmlouvě. Schválená společenská smlouva je součástí tohoto usnesení,
Souhlasí s vloženímpeněžitého vkladu

do základního kapitálu společnosti Psí útulek

Rožnovsko s,r.o. ve vrýši27.000,- Kč.
4.

Pověřuje starostu obce Viganticg Zdenka Porubského, nar.3. 70" t97o, trv. bytem
Vigantice č. p. 280, aby za obec Vigantice vykonal veškerá právní jednání souvisejícíse
založenímspolečnosti, zejména jej pověřuje podpisem příslušných notářských
zápisů a souvisejících listin a právním jednáním souvisejícím se splněním vkladové
povinnosti. V případě, že starosta obce Vigantice nebude moci tato právní jednání
vykonat, pověřuje ve stejném rozsahu k uvedeným právním jednáním místostarostu
obce Vigantice, Hanu Foltasovou, nar, 3. 11. 1966, trv. bytem Vi8antice č. p. 268.

5.

Deleguje na všechny valné hromady společnosti Psí útulek Rožnovsko s.r.o. konané od
vzniku společnosti do listopadu 2018 jako zástupce obce, starostu Zdenka Porubského,
nar. 3. 10. t97o, tly, bytem Vi8antice č. p. 280. V případě, že se pan Zdenek Porubský
nebude moci některé z valných hromad společnosti zúčastnit,deleguje jako náhradníka
místostarostu obce Hanu Foltasovou, nar,3. 11. 1966, trv. bytem Vigantice č. p.268.
Zastupitelstvo obce pověřuje delegovanou osobu hlasováním a Mýkonem práv obce

jak

Vigantice
o společníka,přičemžponechává na zvážení delegované osoby, jak bude
na valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení obce Vigantice
jako spo|ečníka a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů. Delegované osobě
se uk|ádá, aby na nejbližšímzasedání zastupitelstva obce Vigantice po konánívalné
hromady informovala o rozhodnutích přijatých valnou hromadou"

9/78

schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 25o/2ooo Sb., o rozpočtovrých pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, rozpočtovéopatření č. 5 obce Vi8antice pro rok 2015, (příjmy
0,- Kó uýdaje + 10.000,- Kč, financování - 10.000,- Kč),

9/79

schvaluje mimořádnou dotaci z rozpočtu obce Vigantice Českémusvazu včelařů ZO
Hutisko - solanec, obec Vigantice, Ve \^íši6.000,- Kč na zakoupení,,středových průlezů
- zakrmovací konusy do krmítek",

9/80

schvaluje záměr Mysliveckého sdruženíRysová Vigantice, o. s., vybudovat přívod pitné
vody k myslivecké chaté - souhlasí s finančním příspěvkem na vybodování uvedeného
přívodu, a požaduje informace o stavu příprav.
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Hana FoItasová

místostarostka
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Zdenek Porubský

starosta

