Strana 1

ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 3.4.2014
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.4/2014/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Petr Sedlář, Václav Vašek
Přítomní členové Zastupitelstva obce:
Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Petr Sedlář, Ivana Nováková, Jaroslav Meduna, Petr Mrkvička,
Václav Vašek
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. Rozpočtová změna č. 2.
6. Odměna za zpracování obecních poplatků.
7. Prodej pozemku – pí. Berková
8. Pronájem zemědělských pozemků.
9. Osvobození od poplatku za odpad.
10. Diskuse
11. 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, Václav Vašek
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Finanční výbor ve složení Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička , předložili k projednání rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.2
Dle dosažené skutečnosti se rozpočet upravuje takto:
§ 6171
§ 3319
§ 3639

pol.

2111

pol.
pol.

5229
5166

+6,0 tis. Kč – ostatní příjmy
+1,0 tis. Kč - příspěvek dětský karneval
+10,0 tis. Kč - konzultace
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§ 3326

pol.

5169

§ 3639

pol.

6119

§ 6171

pol.

5172

§ 3392

pol.

5171

+6,0 tis. Kč - žádost kaple
+12,0 tis. Kč - územní plán
+12,0 tis. Kč - software
-35,0 tis. Kč - opravy KD

Zastupitelé tyto rozpočtové opatření č.2 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.

6. OZ projednalo návrh na finanční odměnu za zpracování obecních poplatků pro účetní obce ve výši 2000,- Kč a
pro pokladní obce ve výši 1000,- Kč. Zastupitelé tyto odměny projednali a při hlasování obojí jednohlasně
schválili.
7. OÚ Vortová přijal žádost Evy Berkové bytem K Zámečku 6, 530 03 Pardubice, na koupi stavebního pozemku
70/12 v k.ú. Vortová za účelem výstavby rodinného domu.

Zastupitelstvo tuto žádost projednalo a s prodejem zmíněného pozemku jednohlasně souhlasí s tím, že
objekt bude určen k trvalému bydlení nikoli k individuální rekreaci nebo komerčnímu využití a kupní
smlouva bude uzavřena do tří měsíců od schválení OZ. Prodejní cena stavebního pozemku je 100,- Kč
/m2 dle usnesení Č. j. 11/2009 ZO Vortová-usnesení ze dne 5.11.2009.
8. OÚ Vortová přijal dne 3.4.2014 ústní žádost od pana Jiřího Vaníčka bytem Chlumětín 101, 592 02 Chlumětín,
na prodloužení smlouvy na užívání zemědělských pozemků v majetku obce Vortová. OZ toto projednalo a
s prodloužením nájemních smluv pro pana Jiřího Vaníčka jednohlasně souhlasí.
9. OÚ Vortová přijal dne 28.3.2014 písemnou žádost od paní Lucie Kozlové na osvobození od poplatku za odpad
pro její babičku Jarušku Gregorovou, Vortová 43, která je dlouhodobě umístěna v DPS Hlinsko a nemovitost č.p.
43 nikdo neužívá. OZ tuto žádost projednalo a při hlasování osvobození od poplatku za odpad pro paní Jarušku
Gregorovou jednohlasně souhlasí.

10. Proběhla diskuse.
11. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
3.4.2014

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Petr Sedlář

…………………………….

Václav Vašek

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 4/2014 ze dne 3.4.2014 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 4/2014/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:

_________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

Razítko:

