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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 28.12.2012
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.13/2012/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Petr Sedlář, Ivana Nováková
Přítomní členové Zastupitelstva obce:Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Jaroslav Meduna, Petr Sedlář, Ivana
Nováková, Václav Vašek, Petr Mrkvička
Účetní obce: ing.Hana Vašková
Omluvení členové Zastupitelstva obce:
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. Veřejné vyhlášky.
6. Rozpočet obce na rok 2013.
7. Rozpočtová změna č.7.
8. Diskuse.
9. Závěr

1. Zasedání zahájil starosta obce pan Ladislav Šmahel, které také řídil. V úvodu přivítal všechny přítomné a
seznámil je s programem zasedání, který byl hlasováním schválen.
2. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu: Petr Sedlář, Ivana Nováková.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Zastupitelstvo obce bylo vyzváno ke schválení vydaných obecně závazných vyhlášek:
- Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku ze psů.
- Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku ze vstupného.
Nikdo z přítomných nebyl proti a vyhlášky byly zastupiteli jednohlasně schváleny.
6. Finanční výbor ve složení Václav Vašek, Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička předložil ke schválení rozpočet
obce Vortová na rok 2013. Příjmy jsou 3.300,- tis. Kč a výdaje 3.300,- Kč. Stavební spoření na položce
8127 je +300,0 tis. Kč a financování na položce 8115 je -300,0 tis.. Zastupitelé toto projednali a rozpočet
obce na rok 2013 jednohlasně schválili.
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7. Finanční výbor podal návrh na provedení rozpočtové změny č. 7 z důvodu úpravy položek podle skutečnosti.
Z tohoto důvodu dochází k těmto změnám:
- § 2310 pol. 5169 + 110 tis. Kč – vrt
- § 2321 pol. 6371 + 172 tis. Kč – kanalizační přípojky
- § 3419 pol. 5229 + 10 tis. Kč – příspěvek fotbalovému klubu
- § 3631 pol. 5171 + 5 tis. Kč – opravy veřejného osvětlení
- § 3721 pol. 5169 + 9 tis. Kč – nebezpečný odpad
- § 3722 pol. 5169 + 11 tis. Kč – likvidace odpadu
- § 5512 pol. 5137 + 10 tis. Kč – nákup DKP pro SDH
- § 5512 pol. 5163 + 3 tis. Kč – pojištění SHD
- § 6112 pol. 5032 + 5 tis. Kč – zdr. pojištění za zastupitele
- § 6171 pol. 5021 + 30 tis. Kč – ostatní osobní náklady
- § 6171 pol. 5031 + 5 tis. Kč – sociální pojištění
- § 6171 pol. 5032 + 1 tis. Kč – zdravotní pojištění
- § 6171 pol. 3136 + 30 tis. Kč – tisk
- § 6171 pol. 5162 + 5 tis. Kč – telefon
- § 6171 pol. 5169 + 45 tis. Kč – servis PC, IT služby
- § 6320 pol. 5163 + 3 tis. Kč – pojištění
- § 2321 pol. 6121 - 80 tis. Kč – investice kanalizace
- § 2212 pol. 5171 - 50 tis. Kč – opravy cest
- § 6171 pol. 5137 - 5 tis. Kč – DKP
- § 6171 pol. 5032 + 1 tis. Kč –
Zastupitelé předloženou rozpočtovou změnu č.7 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
8. Proběhla diskuse.
9. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
28.12.2012

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Petr Sedlář

…………………………….

Ivana Nováková

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 13/2012 ze dne 28.12.2012 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze „Zasedání
ZO Vortová“ pod č. j. 13/2012/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce:

_________________
Jindřich Sedláček

