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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 3.11.2011
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.11/2011/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Ivana Nováková, Václav Vašek
Přítomní členové Zastupitelstva obce:
Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Jaroslav Meduna, Petr Sedlář, Ivana Nováková, Petr Mrkvička, Václav Vašek
Omluvení členové Zastupitelstva obce:
Účetní obce: ing.Hana Vašková
Program zasedání:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO
4. Seznámení s písemnostmi týkajících se Zastupitelstva obce za období
od posledního zasedání a projednání vlastních záležitostí obce.
5. Kanalizace – výrobní výbor, kontrolní den.
6. Žádost UNICEF.
7. Vánoční balíčky pro občany starší 70 let.
8. Rozpočtová změna č. 6.
9. Diskuse.
10. Závěr

1. Zasedání zahájil starosta obce pan Ladislav Šmahel, které také řídil. V úvodu přivítal všechny přítomné a
seznámil je s programem zasedání.
2. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu Ivana Nováková, Václav Vašek.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Zastupitelé obce Vortová byli místostarostou seznámeni s průběhem hotových prací a plánem postupu

činnosti staveních prací v obci při budování splaškové kanalizace. Dále bylo zastupitelstvo seznámeno se
zápisem Výrobního výboru č. 11 a č. 12 a zápisem kontrolního dne, který se konal 14.10.2011 ve
Studnicích.
6. Zastupitelé obce Vortová přijali žádost od Českého výboru UNICEF na finanční příspěvek pro

strádající děti. Zastupitelé tuto žádost projednali a částku 300,- Kč schválili.
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7. ZO Vortová projednalo a schválilo již tradiční nákup vánočních balíčků pro občany obce nad 70 let
věku.

8. Finanční výbor ve složení Václav Vašek, Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička podal návrh na rozpočtové
opatření č. 6.

Rozpočtové opatření č. 6:
Z důvodu obdržení neinvestiční dotace od Krajského úřadu Pardubického kraje na podporu hospodaření
v lesích, kterou Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo dne 15.9.2011 usnesením č. Z/351/11 jako
rozpočtové opatření č.253 se upravuje rozpočet Obce Vortová takto:
Příjmy:

- na položce 4112 se navyšuje o + 12,7 tis. Kč ( Neinvestiční dotace od krajů)

Výdaje:

- na § 1031 položka 5139 se navyšuje o + 12,7 tis. Kč (Obnova výchova porostů)

Proti rozpočtovému opatřením č.6 nebylo žádných připomínek a byla schválena.
9. Proběhla diskuse.

10. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
3.11.2011

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Ivana Nováková

…………………………….

Václav Vašek

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 11/2011 ze dne 3.11.2011 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 11/2011/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce:

_________________
Jindřich Sedláček

