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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 12
ze zasedání, které se konalo dne
3.12.2015 od 17.00 do 19.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 12/2015 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1.- Dodatek smlouvy o dílo – Oprava kaple ve Vortové.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Dodatkem smlouvy o dílo mezi Obcí Vortová a firmou Stavby
Kapitán s.r.o. týkající se posunutí termínu dokončení stavby Oprava kaple ve Vortové. Termín
dokončení stavby je stanoven do 30.5.2016. Zastupitelstvo tento Dodatek ke smlouvě o dílo
projednalo a jednohlasně schválilo
2.- Konečný návrh rozpočtu pro rok 2016.

Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel, Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička , předložili konečný
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.
3.- Příspěvek na mikulášskou besídku

Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel, Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička , předložili
k projednání rozpočtové opatření č.8
Rozpočtové opatření č. 8
Na základě vyúčtování nákladů na úpravu veřejného prostranství se rozpočet upravuje takto:
§ 3392
pol.
5171
- 300,0 tis. Kč
§ 3639
pol.
5171
+300,0 tis. Kč
Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé toto rozpočtové opatření č.8 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
4. Zamítnutí žádosti UNICEF.
Na OÚ Vortová byla doručena žádost o příspěvek od UNICEF o finanční příspěvek. Zastupitelé toto
projednali a společně tento příspěvek zamítli.
ZO Vortová bere na vědomí:
7. Z diskuse vyplývající:
V závěru zasedání proběhla diskuse, z které vyplývá:
Z důvodu probíhajících stavebních prací na kapli byl vznesen dotaz od zhotovitele, zda zachovat
průlez do věže zásahem do nosné konstrukce věže, tak jak to bylo původně, nebo se bude servis
zvonu řešit mobilní plošinou? Zastupitelé se dohodli na zásahu do krovu tak, jak to bylo v původní
věži.
a) Dále bylo dohodnuto, že nad rámec rozpočtu oprav kaple se železný kříž věže se zrenovuje a
ošetří žárovým pokovením a vrchním zlatým nátěrem.
Zapsal: Jindřich Sedláček ………………
Dne:
3.12.2015

Vyvěšeno dne: 10.12.2015
Sejmuto dne: 26.12.2015

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Vyvěšeno též elektronicky.

Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček

Razítko:

