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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 3
ze zasedání, které se konalo dne
14.2.2013 od 17.00 do 19.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 3/2013 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1 Starosta obce seznámil přítomné s navrhovanou změnou úředních hodin v místní pobočce České pošty a
vyzval přítomné k návrhům k této změny. Zastupitelé změnu projednali a vzhledem k tomu, že počet hodin za
týden zůstává stejný, ale je sloučen v jednotlivých dnech do dopoledních nebo odpoledních hodin, rozhodli
z důvodu udržení pobočky nebránit České poště v této změně úředních hodin.

2. Rozpočtové opatření č.1 – souhrnný dotační vztah.
Vzhledem k upřesnění souhrnného dotačního vztahu se rozpočet upravuje takto:
Položka 4112
– 5,6 tis Kč
§ 1032 položka 2111 +5,0 tis. Kč
§ 6310 položka 2141 +0,6 tis. Kč
Rozpočtové opatření č.2 – volba prezidenta republiky.
Vzhledem k přijaté dotaci na volby se rozpočet upravuje takto:
Příjmy: UZ 98008
položka 4111 + 24,2 tis Kč
Výdaje: UZ 98008
položka 5021 +9,3 tis. Kč
položka 5139 +1,5 tis. Kč
položka 5175 +1,0 tis. Kč
položka 5173 +0,2 tis. Kč
položka 5901 +12,2 tis. Kč
celkem
+24,2 tis. Kč
Zastupitelé tyto rozpočtové změny č.1 a č.2 projednali a hlasováním všichni schválili.
3. Účetní obce Ing. Hana Vašková seznámila přítomné se zápisem o výsledku inventarizace hospodářských
prostředků ZP, DKP, materiálových zásob, pohledávek, cenin, pokladny, provozních záloh a účtů k 31.12.2012.
Zápis o provedené inventarizaci hospodářských prostředků ve správě obce, byl projednán a Zastupitelstvo obce
Vortová tento zápis schválilo bez připomínek.
4. Na základě ústního jednání ze dne 10.10.2012 a Usnesení č.j.10/2012 ,zastupitelstvo obce Vortová projednalo
směnu pozemku p.č. 171/4 a 175/3 v k.ú Lhoty ve vlastnictví pana Milana Svobody bytem Holetín 57,
zasahující do komunikace, kde je uloženo trubní vedení splaškové kanalizace za pozemek 278/7 v k.ú. Lhoty ve
vlastnictví obce Vortová. Proti této směně nebylo žádných připomínek a hlasováním byla tato směna
jednohlasně schválena.

ZO Vortová bere na vědomí:
5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s finanční kontrolou za rok 2012. Nebyly zjištěny žádné nedostatky a
tudíž žádná opatření nebyla předána k dalšímu řízení. OZ toto bere na vědomí.
Zapsal:
Jindřich Sedláček ………………
Dne:
14.2.2013
Vyvěšeno dne: 21.2.2013
Sejmuto dne: 8.3.2013

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček

