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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 12.11.2015
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j. 11/2015/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Petr Mrkvička, Lukáš Pešek
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Lukáš Pešek, Petr
Mrkvička, Ivana Nováková
Ostatní přítomní:
Účetní obce: ing.Hana Vašková
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Jaroslav Meduna, Jindřich 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. Návrh rozpočtu na rok 2016.
6. Vánoční balíčky pro občany starší 70 let.
7. Žádost SDH o příspěvek na mikulášskou besídku.
8. Rozpočtové opatření č.7 – úprava dle skutečnosti.
9. Územní plán – prodloužení termínu
10. Diskuse
11. 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: Petr Mrkvička, Lukáš Pešek
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Člen finančního výboru Petr Mrkvička předložil návrh rozpočtu obce Vortová na rok 2016. Rozpočet je
sestaven jako vyrovnaný, kde příjmy a výdaje jsou ve výši 3500 tis. Kč. Zastupitelé toto projednali a
předloženým návrhem rozpočtu na rok 2016 souhlasí.
6. ZO Vortová projednalo a schválilo již tradiční nákup vánočních balíčků pro spoluobčany obce nad 70
let věku.
7. SDH Vortová požádal o příspěvek na mikulášskou besídku formou proplacení části nákladů na
zajištění balíčků pro děti. Zastupitelé toto projednali a jednohlasně souhlasí s proplacení účtenky zboží
na zajištění balíčků pro děti.
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8. Člen finančního výboru Petr Mrkvička předložil k projednání rozpočtové opatření č.7
Rozpočtové opatření č. 7 – úprava mzdových nákladů
Z důvodu navýšení odměn OZ a prodloužení dohody VPP se rozpočet upravuje takto:
pol.
5023
+80,0
tis. Kč - odměny OZ
§ 6112
§ 6112
pol.
5032
+15,0
tis. Kč - zdravotní pojištění OZ
§ 3632
pol.
5171
-100,0 tis. Kč - oprava hřbitova
UZ 13234
UZ 13234
UZ 13234
UZ 13234
UZ 13234
UZ 13234
UZ 13234
UZ 13234

33,1
33,5
33,1
33,5
33,1
33,5
33,1
33,5

§ 3639
§ 3639
§ 3639
§ 3639
§ 3639
§ 3639
§ 3639
§ 3639

pol. 5032
pol. 5032
pol. 5031
pol. 5031
pol. 5032
pol. 5032
pol. 4116
pol. 4116

+1,0
+6,0
+0,7
+4,3
+2,7
+15,3
+4,0
+21,0

tis. Kč – zdr. pojištění VPP
tis. Kč – zdr. pojištění VPP
tis. Kč - soc. pojištění VPP
tis. Kč - soc. pojištění VPP
tis. Kč – odměny VPP
tis. Kč – odměny VPP
tis. Kč – dotace VPP
tis. Kč – dotace VPP

Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé toto rozpočtové opatření č.7 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
9. Zastupitelstvo obce Vortová projednalo posunutí termínu pořizování Územního plánu, až po obnovení
katastrálních operátů k. ú. Lhoty a k. ú. Vortová společně na digitalizovanou katastrální mapu. Po
projednání zastupitelé s posunutím termínu jednohlasně souhlasí.
10. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse, z které vyplývá:
a) Z důvodu ukončených stavebních prací na oplocení před poštou a hospodou bylo ještě projednána
úprava finálního povrchu vlevo před vstupem do pohostinství. Ze třech variant – zatravnění,
zámková dlažba nebo žulová mozaika se zastupitelé rozhodli a odsouhlasili jednohlasně žulovou
mozaiku
b) Dále byl zastupitelům předložen návrh na zakoupení elektrocentrály s příslušenstvím na kterou
byla přiznána dotace 15 000,- Kč od Pardubického kraje. Zastupitelé s tímto souhlasí.
11. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
12.11.2015

Ověřovatelé zápisů: Lukáš Pešek
Petr Mrkvička

…………………

………………
………………

Usnesení ZO Vortová č. 11/2015 ze dne 12.11.2015 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 11/2015/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:
_________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

