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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 7.5.2014
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.5/2014/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Jaroslav Meduna, Petr Mrkvička
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. Počet zastupitelů pro další volební období.
6. Smlouva na podporu pořízení územního plánu.
7. Rozpočtová změna č. 3.
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.
2. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu Jaroslav Meduna, Petr Mrkvička
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Na základě dotazu Města Hlinska OZ projednalo počet zastupitelů na další volební období. Starosta
obce navrhl ponechat stávající počet tj. sedmičlenné zastupitelstvo. Nikdo z přítomných neměl námitek a
po projednání bylo toto jednohlasně schváleno.
6. OÚ Vortová obdržel od Pardubického kraje odboru oddělení územního plánování návrh smlouvy o
poskytnutí grantu v rámci grantového programu kraje - Podpora pořízení územních plánů v roce 2014.
OZ bylo s tímto návrhem smlouvy seznámeno a po projednání byl tento návrh smlouvy jednohlasně
schválen.
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7. Finanční výbor ve složení Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička , předložili k projednání rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření č.3
Dle dosažené skutečnosti se rozpočet upravuje takto:
§ 4359
§ 6171

pol.
pol.

5223

§ 6402

pol.

5366

§ 3412

pol.

2132

§ 6171

pol.

2111

§ 2321

pol.

6121

§ 3319

pol.

5169

5169

+7,0 tis. Kč - příspěvek peč. služba
+20,0 tis. Kč - ostatní služby
+12,0 tis. Kč - vratka volby
+2,0 tis. Kč - nájem hřiště
+6,0 tis. Kč - ostatní příjmy
-36,0 tis. Kč - dešťová kanalizace
+5,0 tis. Kč - služby KD

Zastupitelé tyto rozpočtové opatření č.3 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
7.5.2014

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Jaroslav Meduna

…………………………….

Petr Mrkvička

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 5/2014 ze dne 7.5.2014 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 5/2014/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:

_________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

