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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 4.12.2014
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.13/2014/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Ivana Nováková, Lukáš Pešek
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Ivana Nováková, Jaroslav Meduna,
Petr Mrkvička, Jindřich Šmahel, Lukáš Pešek
Ostatní přítomní:
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. Finanční příspěvek UNICEF.
6. Žádost o prodej pozemku v k. ú. Lhoty , p. Melín.
7. Žádost o prodej pozemku v k. ú. Vortová , p. Gregor.
8. Vánoční balíčky pro občany starší 70 let.

9. Způsob platby za rozbory pitné vody.
10. Rozpočtová změna č. 13 a 14.
11. Jmenování inventarizační komise
12. Návrh rozpočtu na rok 2015.
13. Žádost SDH o příspěvek na mikulášskou besídku.
14. Diskuse
15. Závěr

1. Zasedání zahájil starosta (předsedající) obce pan Ladislav Šmahel, které také řídil. V úvodu přivítal všechny
přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu Ivana Nováková a Lukáš Pešek.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Starosta obce seznámil přítomné OZ s žádostí od UNICEF o finanční příspěvek na podporu léčby EBOLY u
afrických dětí zejména hygienické potřeby, ochranné pomůcky pro zdravotníky,…. . Zastupitelé toto projednali a
hlasováním příspěvek ve výši 500,- Kč jednohlasně schválili.
6. OÚ Vortová přijal žádost ze dne 6.11.2014 od pana Martina Melína bytem, Svatopluka Čecha 241, Pardubice,
na koupi části obecního pozemku v k.ú. Lhoty dle geometrického plánu 85-55/2014, kde pan Melín získá díly „a“
a „e“ o celkové výměře 177 m2, a obec Vortová od pana Melína díl „c“ o výměře 7 m2.
Zastupitelé byli s tímto geometrickým plánem seznámeni a nikdo z přítomných neměl proti prodeji připomínek a
schválení prodeje bude předmětem dalšího zasedání po vyvěšení oznámení o prodeji obecního pozemku.
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7. OÚ Vortová přijal žádost ze dne 24.11.2014 od pana Miloslava Gregora, bytem Družstevní 1287. Hlinsko, na
koupi obecního pozemku p.č.94/3 v k.ú. Vortová o výměře 25 m2. Jedná se o pozemek uvnitř zahrady, ale dle
evidence KN je ve vlastnictví obce.
Zastupitelé byli seznámeni se snímkem kat. mapy s vyznačením uvedeného pozemku. Nikdo z přítomných neměl
proti prodeji připomínek a schválení prodeje bude předmětem dalšího zasedání po vyvěšení oznámení o prodeji
obecního pozemku.
8. ZO Vortová projednalo a schválilo již tradiční nákup vánočních balíčků pro spoluobčany obce nad 70

let věku.
9. Starosta obce seznámil zastupitelé s problematikou nutnosti placení rozborů pitné vody ze společné studny ze
které je zásobován KD, pošta, pohostinství, a fa. Komutex. Jednatel spol. Komutex Jaroslav Drahoš ve svém
dopise ze dne ……. Navrhl, že rozbory vody uhradí a ½ těchto nákladů přefakturuje na obec Vortová. Starosta
obce k tomuto doplnil, že část nákladů by měl hradit i provozovatel pohostinství a to ¼ celkových nákladů.
Zastupitelé toto projednali a nikdo z přítomných neměl jiných návrhů a hlasováním byl tento postup jednohlasně
schválen.
10. Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel, Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička , předložili k projednání
rozpočtové opatření č.13 č.14
Rozpočtové opatření č.13 – dotace na les z PK
Z důvodu obdržení dotace na les z Par. kraje se rozpočet upravuje takto:
U.Z.
U.Z.

29015
29015

--§

--1032

pol.
pol.

4116
5169

+3,0
+ 3,0

tis. Kč
tis. Kč

Rozpočtové opatření č.14 – úprava dle skutečnosti
Dle dosažené skutečnosti se rozpočet upravuje takto:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

5512
6171
6171
6171
6171
6171
3639
3392

Pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.

5171
5136
5139
5154
5166
5169
3111
1334
2324

+7,0
+5,0
-25,0
+8,0
+2,0
+43,0
+30,0
+3,0
+7,0

tis. Kč – oprava doprav. automobilu SDH
tis. Kč - tisk
tis. Kč - materiál
tis. Kč - el. energie OÚ
tis. Kč - konzultace a právní služby
tis. Kč - ostatní služby, PC
tis. Kč - nákup pozemku
tis. Kč - odvody za odnětí půdy
tis. Kč - přeplatek KD plyn

Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé toto rozpočtové opatření č.13 a č.14 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.

11. Starosta obce stanovil plán inventur:
Inventarizace periodická k 31.12.2014, jmenoval a proškolil inventarizační komisi, stanovil termín fyzické a
dokladové inventury od 2.1.2015 do 15.1.2015. Inventarizační zpráva bude vypracována do 31.1.2015. OZ bere
toto na vědomí.
12. Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel, Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička předložil návrh rozpočtu

obce Vortová na rok 2015. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, kde příjmy a výdaje jsou ve výši 3600
tis. Kč. Zastupitelé toto projednali a předloženým návrhem rozpočtu na rok 2015 souhlasí.
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13. SDH Vortová požádal o příspěvek na mikulášskou besídku formou proplacení části nákladů na
zajištění balíčků pro děti. Zastupitelé toto projednali a proplacení účtenky na 1444,- Kč jednohlasně
schválili. Finanční prostředky budou použity z daru od pana Jiřího Hladíka ze zrušené organizace
zahrádkářů, který peníze věnoval na dětské akce v obci.

14. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse.
15. Starosta ukončil zasedání.

Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 3 strany
Zapsal:

Jindřich Sedláček

Dne:

4.12.2014

Ověřovatelé zápisů:

…………………

Ivana Nováková

………………

Lukáš Pešek

………………

Usnesení ZO Vortová č. 13/2014 ze dne 4.12.2014 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze „Zasedání ZO
Vortová“ pod č. j. 13/2014/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce:

Razítko:

_________________
Jindřich Sedláček

