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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 2
ze zasedání, které se konalo dne
6.2.2014 od 17.00 do 19.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 2/2014 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1. – finanční příspěvek pro Oblastní charitu Nové Hrady u Skutče:
Starosta obce seznámil OZ s žádostí od Oblastní charity Nové Hrady u Skutče s prosbou o finanční přípěvek
na podporu poskytovaných služeb občanům v naší obci. Požadovaný příspěvek je ve výši 10% ročních
nákladů na klienta a to 2195,7 Kč/ klient. Dle předloženého počtu osob se v obci Vortová jedná o 3 osoby,
kterým byla v roce 2013 sociální služba poskytnuta. OZ tuto žádost projednalo a příspěvek jednohlasně
schválilo.

2. – ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE VORTOVÁ NA OBDOBÍ LET 2014 – 2020:
OZ bylo seznámeno s obsahem Strategického rozvojového dokumentu obce. Může být průběžně doplňován a
aktualizován podle potřeb a finančních možností obce Vortová. Veškeré změny dokumentu budou
projednávány v zastupitelstvu obce Vortová.
OZ tento – Rozvojový strategický dokument obce Vortová - projednalo a hlasováním jednohlasně schválilo.
3. – Rozpočtové opatření č.1
Z důvodu upřesnění souhrnného dotačního vztahu se rozpočet upravuje takto:
Pol. 4112
§ 3639

- 5,6 tis. Kč – dotace PK
+5,6 tis. Kč - ostatní příjmy

Zastupitelé tyto rozpočtové opatření č.1 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.

4. – Zápis k inventuře k 31.12.2013
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 31.12.2013. Zápis o provedené inventarizaci hospodářských prostředků ve správě obce, byl projednán a
Zastupitelstvo obce Vortová tento zápis schválilo bez připomínek.

5. – Příspěvek na dětský karneval
SDH Vortová požádal o příspěvek 1000,- Kč na částečné krytí nákladů na zajištění živé hudby na
dětský karneval. Zastupitelé toto projednali a finanční příspěvek 1000,- 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.
Zapsal: Jindřich Sedláček ………………
Dne:
6.2.2014
Vyvěšeno dne: 13.2.2014
Sejmuto dne:
28.2.2014

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček

Razítko:

