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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 4.12.2013
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.13/2013/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Petr Sedlář, Jaroslav Meduna
Přítomní členové Zastupitelstva obce:
Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Petr Sedlář, Ivana Nováková, Václav Vašek, Jaroslav Meduna
Účetní obce: ing.Hana Vašková
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Petr Mrkvička
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. Připomínka k územnímu plánu.
6. Příspěvek – Domov seniorů Drachtinka .
7. Podej pozemku – 273/13, 5/3 v k.ú. Lhoty.
8. Žádost SDH o příspěvek na mikulášskou besídku.
9. Vánoční balíčky pro občany starší 70 let.
10. Návrh rozpočtu na rok 2014.
11. Rozpočtová zněna č. 15
12. Jmenování inventarizační komise
13. Stanovení zástupců pro hlasování svazku DSO Studnice, Hamry, Vortová.
13. Diskuse.
14. Závěr
1. Zasedání zahájil starosta obce pan Ladislav Šmahel, které také řídil. V úvodu přivítal všechny
přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu Petr Sedlář, Jaroslav Meduna
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Starosta obce seznámil přítomné s obsahem Připomínky k návrhu Územního plánu Vortová ze dne
26.11.2013 od Miroslavy Venzarové bytem Bronzová 2021, Praha 5. V uvedeném dokumentu je žádáno
o zrušení plochy Z2 (Plocha výroby a skladování – drobná výroba). Uvedená plocha je již zahrnuta
v nynějším platném ÚP jako plocha pro podnikání a k dnešnímu dni OÚ Vortová nevydal Rozhodnutí,
kterým by tuto plochu pro podnikání v ÚP zrušil nebo změnil a ani není k dispozici dokument jiného
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Úřadu, který by toto nařídil. OZ žádost projednalo a hlasováním jednohlasně schválilo, že se zrušením
uvedené plochy Z2 pro podnikání prozatím nesouhlasí.

6. OZ bylo starostou seznámeno s žádostí od ředitele Domova seniorů Drachtinka o finanční podporu
z důvodu umístění občanky obce Vortová, kterou mají v péči. OZ toto projednalo a hlasováním schválilo
jednorázovou finanční podporu 4.000,- Kč.
7. Na OÚ Vortová byla doručena žádost ze dne 30.11.2013 o odprodej obecního pozemku od paní ing.
arch. Jany Řehořové bytem Brigádníků 366, 530 Pardubice, dle geometrického plánu číslo 80-38/2013 ze
dne 4.11.2013. Jedná se o pozemek par. č.5/3 o výměře 156 m2 oddělen z par. č. 5/1 a o pozemek par.
č.272/13 o výměře 149 m2 oddělen z par. č. 272/1 vše v k.ú. Lhoty. Jedná se dlouhodobě oplocený
pozemek k č.p.18 . Zastupitelstvo toto projednalo a nikdo z přítomných neměl námitek. Schválení
prodeje bude předmětem dalšího zasedání po uplynutí doby vyvěšení Oznámení o prodeji obecního
pozemku.
8. SDH Vortová požádal o příspěvek na mikulášskou besídku formou proplacení části nákladů na
zajištění balíčků pro děti. Zastupitelé toto projednali a proplacení účtenky na 1082,- Kč jednohlasně
schválili. Finanční prostředky budou použity z daru od pana Jiřího Hladíka ze zrušené organizace
zahrádkářů, který peníze věnoval na dětské akce v obci.
9. ZO Vortová projednalo a schválilo již tradiční nákup vánočních balíčků pro spoluobčany obce nad 70
let věku.
10. Finanční výbor ve složení Václav Vašek, Jaroslav Meduna předložil návrh rozpočtu obce Vortová na
rok 2014. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, kde příjmy a výdaje jsou ve výši 3500 tis. Kč.
Zastupitelé toto projednali a předloženým návrhem rozpočtu na rok 2014 souhlasí.
11. Finanční výbor ve složení Jaroslav Meduna ,Václav Vašek a Petr Mrkvička , předložili k projednání
rozpočtové opatření č.15:
Z důvodu upřesnění rozpočtu podle skutečných výdajů se rozpočet upravuje takto:
§

1032

pol.

2111

+33 tis. Kč - prodej dřeva

§
§

3639

2111

3639

pol.
pol.

+2,0 tis. Kč - ostatní příjmy
+35,0 tis. Kč – zemní práce

§

2212

pol.

5171

§
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pol.

5169

§

1031

pol.

5169

§
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pol.
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§

3639

pol.
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§
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pol.
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§
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pol.
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6119

§
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pol.
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§

6171

pol.

5166

§

6171

pol.

5169

§

6171

pol.

5365

+10,0 tis. Kč - služby ostatní
+10,0 tis. Kč - územní souhlas

§

6320

pol.

5163

+ 1,0 tis. Kč - pojištění

5169

-90,0 tis. Kč – opravy cest
+13,0 tis. Kč – služby les, těžba
+3,0 tis. Kč - služby les, pěstební
+1,0 tis. Kč - VPP
+12,0 tis. Kč – materiál ostatní
+1,5 tis. Kč – PHM sekačka
+21,0 tis. Kč – výměna podlah. kr.
+12,0 tis. Kč - návrh zadání ÚP
+4,0 tis. Kč - telefon
+1,5 tis. Kč - konzultace

Zastupitelé toto rozpočtové opatření č.15 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
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12. Starosta obce stanovil plán inventur:
Inventarizace periodická k 31.12.2013, jmenoval a proškolil inventarizační komisi, stanovil termín fyzické a
dokladové inventury od 2.1.2014 do 15.1.2014.
13. OZ Vortová projednalo stanovení tří zástupců pro hlasování na jednání DSO Studnice, Hamry, Vortová, kteří
budou při těchto jednáních hlasovat za obec Vortová. Toto vyplývá ze Stanov svazku Studnice, Hamry, Vortová z
článku X. Po projednání byli navrženi zástupci pro hlasování takto: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Ivana
Nováková. Jako náhradníci byli navrženi : Petr Sedlář, Jaroslav Meduna, Václav Vašek. ZO Vortová takto
navržené zástupce při hlasování jednohlasně schválili.

14. Proběhla diskuse.
15. Starosta ukončil zasedání.

Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany

Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
4.12.2013

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Petr Sedlář

…………………………….

Jaroslav Meduna

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 13/2013 ze dne 4.12.2013 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 13/2013/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:

_________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

Razítko:

