Usnesení

27. zasedání Zastupitelswa obce Vigantice konaného dne 22.3. 2018.

bere na vědomí kontrolu usnesení 26, zasedáníZastupitelstva obce Vigantice,

27l2t6 schvaluje vsouladu s § 16 zákona č.250l2O0O Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,v platném znění, rozpočtovéopatření č. 2 obce Vigantice pro rok 2018, (přúmy
0 ,- Kč, výdaje : + 1.280.000,- Kč, financování : + 1.280,000,- Kč),
:

27l2L7 schvaluje provedení stavby nového elektrického vedení NN 0,4 kV a pověřuje starostu obce
Zdenka Porubského podpisem ,,Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízenívěcného
břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu" na stavbu ,,Vigantice, parc. č.
5451787, KLZ Servis, NNK.

ozřizení věcného břemene -

služebnosti č. lV-12-8011915 Vigantice,
p. č. 545/187,KLZ Servis, NNK", sepsanou mezi smluvními stranami, budoucím oprávněným,

27121-8 schvaIuje ,,Smlouvu

ČeZ oistribuce, a. s, DěčínlV - Podmokly, Teplická 874/8, Děčín,zastoupeným ARPEX
MORAVA s. r. o., Teslova 87312, 7O2 0O Ostrava - Přivoz, a budoucím povinným, Obec

Vigantice, Vigantice 2O3,756
k

6J,

Vigantice, a pověřuje starostu obce

podpisu uvedené smlouvy,

Zdenka

Porubského

27/2I9 schvaluje ,,Smlouvu o výpůjčcea darovací", sepsanou mezi smluvními stranami, budoucím
půjčitelem,Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Masarykovo náměstí !28,756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, a budoucím vypůjčitelem, Obec Vigantice, Vigantice 203,756 61 Vigantice, a
pověřuje starostu obce Zdenka Porubského k podpisu uvedené smlouvy,
27l22O schvaluje cenu pozemků parc, č.545/208,545/209,545/270 a 545/2t1, v k. ú. Vigantice, za
fin. částku 350,- Kč/m2, kterou stanovil lng. L. H. ve Znaleckém posudku o návrhu tržní
hodnoty pozemků č.52431812018, ze dne 12. 2,201,8,

27/22I schvaluje prodej pozemku parc. č. 545lZO8 v k. ú, Vigantice, o výměře 7325 m2, panu J. V.,
za cenu 350,- Kč/m2, dle znaleckého posudku č. 5243l8/2}t8, ze dne 5. 2. 2OI8,
vypracovaného lng. L, H., a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského podpisem Smlouvy
o převodu nemovité věci,
27/222 schvaluie prodej pozemku parc. č. 5451209 vk. ú. Vigantice, o výměře 1307 mz, panu P. B.,
za cenu 350,- Kč/m2, dle znaleckého posudku č. 5243/8/2018, ze dne 5. 2. 2078,
vypracovaného lng. L. H.,
271223 schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 545/210 a545l2I1, v k. ú. Vigantice za cenu 350,Kčf m2,
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