Strana 1

ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 12
ze zasedání, které se konalo dne
1.12.2011 od 17.00 do 19.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 12/2011 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1. Zastupitelé obce Vortová bylo seznámeno s žádostí od místní organizace Sboru dobrovolných hasičů na
finanční příspěvek na mikulášskou besídku, která proběhne 5.12.2011 v KD Vortová. Zastupitelé toto projednali
a schválili finanční podporu ve výši 1000,- Kč.
2. Na základě žádosti města Hlinska, které se na obec Vortová obrátilo pověřením Rady města Hlinska
s návrhem na zvýšení nákladů na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků z dosavadních 1000,- Kč na
1500,- Kč dle veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi výše jmenovanými. Zastupitelé byly seznámeni s obsahem
dokumentu a odůvodněním zmiňovaného návrhu na konkrétních případech. ZO Vortová tento návrh projednalo
a s navýšením nákladů souhlasí.
3. Finanční výbor ve složení Václav Vašek, Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička předložil návrh rozpočtu obce
Vortová na rok 2012. Rozpočet je navržený jako vyrovnaný, kde příjmy i výdaje jsou ve výši 2 760,1 tis. Kč.
Zastupitelé toto projednali a předloženým návrhem rozpočtu na rok 2012 souhlasí.
4. Finanční výbor ve složení Václav Vašek, Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička podal návrh na rozpočtové
opatření č. 7.
Z důvodu úpravy položek podle dosažené skutečnosti dochází ke změnám v rozpočtu na straně příjmů i
výdajů ve výši 150 tis. Kč viz. výpis upravených položek zápisové knihy finančního výboru ze dne1.12.2011.
Zastupitelstvo tyto úpravy projednalo a odsouhlasilo.

ZO Vortová bere na vědomí:
5. Zastupitelé obce Vortová byli seznámeni se Zápisem dílčího přezkoumání hospodaření obce Vortová, za rok
2011, které proběhlo na Obecním úřadě Vortová č.p. 95 dne 10.11.2011. Přezkoumané období je od 1.1.2011 do
10.11.2011.
6. Zastupitelé obce Vortová byli seznámeni se smlouvou na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstraňování
komunálního odpadu mezi obcí Vortová a Technickými službami Hlinsko s.r.o.
12. Zastupitelé obce Vortová byli 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. 13. a zápisem kontrolního dne č.6, který se konal 8.11.2011 ve Studnicích.

Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček ………………
1.12.2011

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

8.12.2011
23.12.2011

Starosta obce:_________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček

