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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 12
ze zasedání, které se konalo dne
6.11.2014 od 17.00 do 19.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 10/2014 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1. rozpočtové opatření č.11 a č. 12
Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel, Jaroslav Meduna
k projednání rozpočtové opatření č.11 a č. 12

a Petr Mrkvička , předložili

Rozpočtové opatření č.11 – dotace na volby do OZ
Z důvodu obdržení dotace na volby o OZ se rozpočet upravuje takto:
U.Z.
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U.Z.
U.Z.
U.Z.
U.Z.

98187
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98187
98187
98187
98187

--§
§
§
§
§

--6115
6115
6115
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pol.
pol.
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pol.

4111
5173
5139
5175
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5901

+20,0
+ 0,1
+0,7
+0,5
+8,5
+10,2

tis. Kč - dotace
tis. Kč - cestovné
tis. Kč - kancelářské potřeby
tis. Kč - stravné
tis. Kč - DPP – odměny vol. komise

tis. Kč - nevyčerpané prostředky

Rozpočtové opatření č.12 – dotace na les
Z důvodu obdržení dotace na hospodaření v lesích se rozpočet upravuje takto:
--§

--1032

Pol.
pol.

4122
5169 org. 1

+13,4
+13,4

tis. Kč - dotace
tis. Kč - přibližování koněm

Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé toto rozpočtové opatření č.11 a č.12 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.

2. zamítnutí žádosti o finanční příspěvek společnosti International Police Association .
Na OÚ byla doručena žádost od společnosti International Police Association fa finanční příspěvek 6490,- Kč
na vydání publikace ,,Péťa potřebuje pomoc‘‘ formou umístění reklamy obce v publikaci.
Zastupitelé toto projednali a nikdo z přítomných nebyl pro a hlasováním byla žádost jednohlasně zamítnuta.

3. nepořízení mapového portálu GEOSENSE .
V úvodu zasedání byl firmou GAP Pardubice s.r.o. představen formou prezentace Mapový portál
GEOSENSE, kterou představil Ing. Darek Horník. Jedná se o internetové řešení mapových podkladů,
územních plánů, inženýrských sítí, pasportů hřbitovů, veřejného osvětlení,…. Dále umožňuje dálkový přístup
do katastru nemovitostí. Současně byla předložena i cenová nabídka na pořízení a provoz za každý rok.
Zastupitelé toto projednali a z důvodu ceny na pořízení, provoz a četnosti využívání nabízených funkcí, které
má obec možnost získat jiným způsobem se dohodli tento placený mapový portál zatím nepořizovat
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4. -stanovení zástupců pro hlasování svazku DSO Studnice, Hamry, Vortová.
OZ Vortová projednalo stanovení tří zástupců pro hlasování na jednání DSO Studnice, Hamry, Vortová, kteří
budou při těchto jednáních hlasovat za obec Vortová. Toto vyplývá ze Stanov svazku Studnice, Hamry,
Vortová z článku X. Po projednání byli navrženi zástupci pro hlasování takto: Ladislav Šmahel, Jindřich
Sedláček, Ivana Nováková. Jako náhradníci byli navrženi : Petr Mrkvička, Jaroslav Meduna, Lukáš Pešek. ZO
Vortová takto navržené zástupce při hlasování jednohlasně schválili.

ZO Vortová bere na vědomí:
5. – konání valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav
Starosta obce seznámil přítomné s konáním valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav, která se bude
konat 20.11.2014 v zas. Místnosti MěÚ Přibyslav. a potom seznámil OZ s Rozpočtem tohoto svazku na rok
2015. Nikdo z přítomných neměl k tomuto připomínek a OZ tímto připravovaný Rozpočet Svazku obecních
lesů Přibyslav na rok 2015 bere na vědomí.

Zapsal: Jindřich Sedláček ………………
Dne:
6.11.2014
Vyvěšeno dne: 13.11.2014
Sejmuto dne: 28.11.2014
Vyvěšeno též elektronicky.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček

Razítko:

