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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 8
ze zasedání, které se konalo dne
9.8.2012 od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 8/2012 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1. Zastupitelé obce Vortová projednali a schválili: žádost pana Němce a paní Vackové na zajištění zdroje pitné
vody. Zastupitelé toto projednali a souhlasí se zajištěním zdroje pitné vody, protože studna pana Němce i
paní Vackové byly poškozeny vlivem výkopových prací při výstavbě splaškové kanalizace v obci Vortová.
2. Zastupitelé obce Vortová projednali a schválili: prodej v současné době již nevyužitého hasičského vozu
PRAGA V3S. Orientační ve výkupu druhotných surovin je 20 – 30 tis Kč. OZ jednohlasně odsouhlasilo
tento prodej obecního majetku s tím, že vozidlo bude prodáno zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou nejméně
však za 30 tis. Kč.
3. Rozpočtové opatření č. 3:
Finanční výbor ve složení Václav Vašek, Jaroslav Meduna podal návrh na rozpočtové opatření č. 3.
Z důvodu poskytnutí investiční dotace 120 tis. Kč z Pardubického kraje a příspěvku 40 tis. od SDH Vortová na
nákup hasičského vozu se rozpočet obce Vortová upravuje takto:
Položka 4422 +120 tis. Kč
§ 5512 6123 +120 tis. Kč
§ 5512 3121 + 40 tis. Kč
§ 5512 6123 + 40 tis. Kč
§ 6171 5021 - 20 tis. Kč
§ 5512 6123 + 20 tis. Kč
Kupní cena vozu byla 180 tis. Kč
Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Proti rozpočtovému opatřením č.3 nebylo žádných připomínek a při hlasování bylo jednohlasně schváleno.

ZO Vortová bere na vědomí:
1. nabídku společnosti RWE o odkoupení plynového vedení v obci. Zastupitelé toto projednali a odsouhlasili,
aby společnost RWE vypracovala návrh kupní ceny na toto plynové vedení.
2. Zápis Výrobního výboru č. 7, 8 a 9 které se konaly ve Studnicích, a průběh hotových prací a plán postupu
činnosti staveních prací v obci při budování splaškové kanalizace.

Zapsal:
Dne:
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Jindřich Sedláček ………………
9.8.2012
10.8.2012
26.8.2012

Starosta obce:_________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček

