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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 8
ze zasedání, které se konalo dne
7.8.2014 od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 8/2014 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1. zamítnutí prodeje části pozemku č. par. 278/2 v K.Ú. Lhoty pro žadatele: manželé Rauchfussovi a
paní Vacková.
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
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
OZ současně bere na vědomí připomínku přítomného pana Jana Svobody , že prodejem uvedeného pozemku
by byl znemožněn přístup na soukromý sousední pozemek.
Toto bylo v zápětí prověřeno na K.Ú. a po projednání OZ bylo dohodnuto, že prodej pozemku se zamítá a
doporučuje se pozemek pronajmout na uskladnění dřeva a materiálu, s tím, že bude majitelům přilehlých
pozemků umožněno právo jízdy a chůze na vlastní pozemek. Po projednání bylo toto jednohlasně schváleno.

2. rozpočtové opatření č. 8 a 9.
Člen finančního výboru Jaroslav Meduna předložili k projednání rozpočtové opatření č.8 a 9
Rozpočtové opatření č.8 – dotace VPP
Z důvodu poskytnutí dotace na VPP se rozpočet upravuje takto:
PŘÍJMY:
UZ
13234
13234

N,Z
33,1 tis
33,5 tis

4116
4116

+17,3 tis. Kč
+97,9 tis. Kč
115,2 tis. Kč

VÝDAJE:
UZ
23110 13234
23110 13234
23110 13234
23110 13234
23110 13234
23110 13234

N,Z
33,1 tis
33,5 tis
33,1 tis
33,5 tis
33,1 tis
33,5 tis

§
3639
3639
3639
3639
3639
3639

POL
5031
5031
5032
5032
5011
5011

23110
23110

+3,2 tis. Kč
+18,2 tis. Kč
+1,1 tis. Kč
+6,6 tis. Kč
+13,0 tis. Kč
+73,1 tis. Kč
115,2 tis. Kč

Rozpočtové opatření č.9 – úprava dle skutečnosti
Dle dosažené skutečnosti se rozpočet upravuje takto:
23110 36395031
+0,9 tis. Kč
doplatek soc. poj. VPP
23110 36395032
+0,3 tis. Kč
doplatek zdr. poj. VPP
23110 36395011
+3,6 tis. Kč
doplatek VPP
23110 10322111
+157,2 tis. Kč
prodej dřeva
23110 36322111
+2,4 tis. Kč
výkop hrobu
23110 36392119
+2,0 tis. Kč
věcná břemena
23110 22125171
+156,8 tis. Kč
opravy cest

Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé tyto rozpočtové opatření č.8 a 9 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
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ZO Vortová bere na vědomí:
11. opravu hasičské stříkačky bude nyní hradit SDH
Starosta obce seznámil OZ s tím, že došlo technické závadě na zásahové požární stříkačce PS 12 , kterou obec
jako zřizovatel musí udržovat v provozuschopném stavu. Předpokládaná oprava je cca 35. tis. a zároveň
uvedl, že toto opravu se nabídl uhradit místní sbor SDH. Zastupitelé toto projednali a hlasováním schválili.

Zapsal: Jindřich Sedláček ………………
Dne:
7.8.2014
Vyvěšeno dne:11.8.2014
Sejmuto dne: 26.8.2014
Vyvěšeno též elektronicky.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček
Razítko:

