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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 3.7.2014
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.7/2014/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Václav Vašek, Jaroslav Meduna
Přítomní členové Zastupitelstva obce:
Jindřich Sedláček, Petr Sedlář, Ivana Nováková, Jaroslav Meduna, Petr Mrkvička, Václav Vašek
Účetní obce: ing.Hana Vašková
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel
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. 7
6. Žádost o prodej a směnu části obecního pozemku – p. Rauchfus, pí. Vacková.
7. Žádost UNICEF.
8. Diskuse
9. Závěr
1. Zasedání zahájil místostarosta obce pan Jindřich Sedláček, které také řídil. V úvodu přivítal všechny
přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu Václav Vašek, Jaroslav Meduna.
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.7
Rozpočtové opatření č.7 – příspěvky na provoz svazku obcí Studnice, Hamry, Vortová
Z důvodu většího rozdílu mezi výnosy a náklady, které byly původně rozpočtovány, se příspěvky navyšují takto:
§
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tis. Kč - kancel. potřeby

Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé tyto rozpočtové opatření č.7 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.

6. a) Na OÚ Vortová byla dne 28.6.2014 doručena žádost od manželů Jiřího a Jaroslavy Rauchfussových

bytem Družstevní 1270, 539 01 Hlinsko v Čechách, na směnu a koupi části obecního pozemku č. par.
278/2 v KÚ Lhoty za část pozemku v místní komunikaci č. par. 176 a 299 v K.Ú. Lhoty
6. b) Na OÚ Vortová byla dne 28.6.2014 2014 doručena žádost od paní Marie Vackové bytem
Brigádníků 367, 530 03 Pardubice, na směnu a koupi části obecního pozemku č. par. 278/2 v KÚ Lhoty
za část pozemku v místní komunikaci č. par. 272/11 v K.Ú. Lhoty
Zastupitelé tyto žádosti berou na vědomí, nikdo z přítomných neměl námitek a schválení prodeje a
směny pozemků bude předmětem dalšího zasedání po vyvěšení a sejmutí Oznámení o prodeji pozemku.
7. Místostarosta obce seznámil přítomné s žádostí od UNICEF o finanční příspěvek na podporu ochrany afrických
dětí před malárií. Příspěvek je určen na ochranu před nebezpečným hmyzem, který tuto nemoc přenáší.
Zastupitelé toto projednali a hlasováním příspěvek ve výši 500,- Kč jednohlasně schválili.

8. Proběhla diskuse.
9. Místostarosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
3.7.2014

Ověřovatelé zápisů:

…………………

Václav Vašek

…………………………….

Jaroslav Meduna

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 6/2014 ze dne 5.6.2014 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 6/2014/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:

_________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

