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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 5
ze zasedání, které se konalo dne
7.5.2015 od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 5/2015 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1. Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2014 a závěrečný účet obce Vortová za rok 2014
Zastupitelstvu byla předložena Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Vortová spolu
se závěrečným účtem obce Vortová za rok 2014. Toto bylo projednáno a jednohlasně zastupiteli
schváleno s výhradou.
2. Účetní závěrku za rok 2014.
Zastupitelstvu byla předložena Účetní závěrka za rok 2014 . ZO se s ní seznámilo a jednohlasně ji
schválilo.
3. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev
Starosta obce seznámil OZ s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, kde
dochází k navýšení měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce uvolněným členům
zastupitelstev územních samosprávných celků a navýšení maximální možné výše měsíčních odměn
za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků o 3,5 %
s účinností od 1.dubna 2015. OZ toto projednalo a navrhlo toto navýšení schválit s účinností od
1.6.2015. Nikdo z přítomných neměl námitek a hlasováním bylo toto jednohlasně schváleno.
4. Opravu cesty na Zalíbené
OZ projednalo havarijní stav cesty na Zalíbené a bylo společně navrženo, že se zakoupí frézovaná
drť ze silnice na vyrovnání výmolů. Dále bude osloven pan Vaníček ,aby se na této opravě podílel
z důvodu využívání této cesty pro těžkou zemědělskou techniku. Hlasováním byl tento záměr
jednohlasně schválen.
5. příspěvek pro UNICEF
Na OÚ Vortová byla doručena žádost od UNICEF na podporu následků zemětřesení v Nepálu. OZ
toto projednalo a jednohlasně odsouhlasilo příspěvek 1.000,- Kč

6. Rozpočtové opatření č. 1
Z důvodu nákupu techniky a pomůcek pro zaměstnance na VPP a z důvodu pořízení kanalizační
šachty a rozšíření veřejného osvětlení v místní části Lhoty se rozpočet upravuje takto:
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tis. Kč – kanalizační šachta
tis. Kč - veřejné osvětlení
tis. Kč - ochranné pomůcky
tis. Kč - malotraktor s příslušenstvím
tis. Kč - služby
tis. Kč - ostatní služby
tis. Kč - příspěvky DSO (z důvodu
dostatku prostředků na provoz kanalizace
nebude potřeba toto hradit)

Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé toto rozpočtové opatření č.1 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
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7. Vypořádání poskytnutých příspěvků na investiční akci „Odkanalizování obcí Hamry, Studnice,
Vortová“
OZ projednalo Vypořádání poskytnutých příspěvků na investiční akci „Odkanalizování obcí Hamry,
Studnice, Vortová“ a ponechání částky 877.411,- Kč poskytnutých obcí Vortová Svazku obcí
Studnice, Hamry, Vortová jako příspěvek při zahájení výstavby splaškové kanalizace v obcích
Hamry, Studnice, Vortová, pro krytí provozních nákladů splaškové kanalizace Svazku obcí
Studnice, Hamry, Vortová.
Nikdo z přítomných neměl námitek a ponechání uvedené částky na DSO Studnice, Hamry, Vortová
OZ hlasováním jednohlasně schválilo

Zapsal: Jindřich Sedláček ………………
Dne:
7.5.2015
Vyvěšeno dne: 18.5.2015
Sejmuto dne: 2.6.2015
Vyvěšeno též elektronicky.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček
Razítko:

