Usnesení

3. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 24. 2. 2015.
Zastupitelstvo obce Vigantice po projednání:
bere na vědomí kontrolu usnesení 2. zasedání

3/19

pověřuie starostu obce Vigantice, zdenka Porubského, k podpisu dodatku č. 03 smlouw o poskytnutí
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
Morava, čísloÚRR o,2o74/oo27 /oKP, ze dne 18. 3. 2014,

dotace na individuální projekt

3/2o

§chvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Vigantice č, 1/2015 - o stanovení systému shromaždbvání,
sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Vigantice,

3/21

schvaluje nařízení obce Vigantice ě. 2/ZO15, ktením se vydává Tržnířád, kteďm se upravuje prodej

3/22

bere na vědomí starostou zřízenou komisi pro využitíinformačníchtechnologií jako nástroje pro
akivní zapojení občanůdo rozvoje a činnostíobce, jejímžpředsedou určuje pana lng. lvo Mischingera,

zbožía poskytování služeb V obci Vigantic, a také zakazuje tzv. podomní i pochůzkový prodej,

a

členy pana lng. Alexandra Winklera a lng. Tomáše Roudného,

3/23

schvaluje příspěvek charitě ValašskéMeziříčína charitní pečovatelskou službu Rožnov pod Radhoštěm
ve výši 20.000,- Kč, a neschvaluje finanční příspěvek na provoz sociálních služeb Centra pro zdravotně
postiženéZlínskéhokraje

3/24

schvaluie všeobecnépodmínky ,,Příspěvkového programu obce Vigantice plo rok 2015" o přidělení
příspěvků pro jednotlivé projekty příspěvkového programu a pověřuje starostu obce uzavřením a
podepsáním příslušných smluv o poskytnutí příspěvku,

3/25

schvaluje V souladu s ustanovením

jednací řád zastupitelstva obce
Vigantice - viz. příloha usnesení,

§ 96 zákona č- r28l2ooo sb., o obcích, V platném zněni
změnami - Jednací řád Zastupitelstva obce

s nížeuvedenými

3/26

schvaluie Strategiclqí rozvojovr/ dokument obce Vigantice na období 2015 - 2020,
přispět k da|šímu rozvojiobce Vigantic -viz příloha usnesení,

3/27

schvaluie Plán práce Finančníhovr/boru zastupitelstva obce Vigantice na rok 2015

kteď

měl by

viz.

příloha

-

usnesení,

3/28

schvaluje odměňování členůkomisí zřizovaných starostou obce, finančníhoa kontrolního

výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva obce Vigantice, kdy těmto členůmmůže
obce na základě návrhu předsedy komise nebo vlíboru schválit ročníjednorázovou

zastupitelstvo

odměnu

až

3.000,_ Kč,

3/29 pověřuie finančnív,/bor

k

prověření kontroly hospodaření

s

finančními prostředky slečny

Ma8dalény Pokorné s termínem do 31. 3. 203.5,

*Lo}r-!
Hana Foltasová
místostarostka
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