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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 6
ze zasedání, které se konalo dne
7.6.2012 od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 6/2012 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1. Závěrečný účet obce Vortová za rok 2011 spolu se
hospodaření za rok 2011 obce Vortová a to bez výhrad.

Zprávou o výsledku přezkoumání

2. Rozpočtové opatření č. 2:
Z důvodu upřesnění požadavků Města Hlinska na příspěvek na školy se rozpočet obce Vortová
upravuje takto:
§ 3111 položka 5321 - 1,0 tis. Kč
§ 3113 položka 5321 + 8,7 tis. Kč
§ 3639 položka 5169 - 7,7 tis. Kč
Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Proti rozpočtovému opatřením č.2 nebylo žádných připomínek a při hlasování bylo jednohlasně
schváleno.
3. Nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH důvodu zajištění bezproblémovější
dojezdnosti k zásahu. Obec Vortová požádala Pardubický kraj o poskytnutí dotace z rozpočtu PK
na dopravní automobil pro místní jednotkou SDH. Rada Pardubického kraje tuto žádost na DA
včetně nezbytných úprav schválila a výši dotace poskytne do výše 70 % skutečných nákladů,
maximálně však 120.000,- Kč.

ZO Vortová bere na vědomí:
1. Závěrečný účet Svazku obcí Studnice, Hamry, Vortová za rok 2011 spolu se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Svazku obcí Studnice, Hamry, Vortová.
2. Závěrečný účet Mikroregionu Hlinecko za rok 2011 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2011 Mikroregionu Hlinecko.
3. Zápisem Výrobního výboru č. 6 a, který se konal 21. 5.2012 ve Studnicích, a průběh hotových
prací a plán postupu činnosti staveních prací v obci při budování splaškové kanalizace.
4. Zápis tematické kontroly Hasičského záchranného sboru pardubického kraje územního odboru
Chrudim. Kontrolu provedli 11. května 2012 npor. Ing Hynek Weber, nprap. Martin Vojta, nprap.
Štěpánka Vostřelová za účasti starosty obce Ladislava Šmahla. Kontrolovalo protipožární opatření
v obecních budovách a hasičská zbrojnice.
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Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček ………………
7.6.2012

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

14.6.2012
30.6.2012

Starosta obce:_________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček

