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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 3.12.2015
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j. 12/2015/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Jaroslav Meduna, Jindřich Šmahel
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Lukáš Pešek, Petr
Mrkvička, Ivana Nováková, Jaroslav Meduna, Jindřich Šmahel
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. Dodatek ke smlouvě - kaple
6. Návrh rozpočtu na rok 2016 - konečný.
7. Rozpočtové opatření č.8 – veřejné prostranství.
8. Žádost UNICEF
9. Diskuse
10. 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: Jaroslav Meduna, Jindřich Šmahel
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. 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.
6. 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.
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7. 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.
8. Na OÚ Vortová byla doručena žádost o příspěvek od UNICEF o finanční příspěvek. Zastupitelé toto
projednali a společně tento příspěvek zamítli.
9. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse, z které vyplývá:
a) 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.
b) Dále bylo dohodnuto, že nad rámec rozpočtu oprav kaple se železný kříž věže se zrenovuje a
ošetří žárovým pokovením a vrchním zlatým nátěrem.
10. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
3.12.2015

…………………

Ověřovatelé zápisů: Jaroslav Meduna

………………

Jindřich Šmahel

………………

Usnesení ZO Vortová č. 12/2015 ze dne 3.12.2015 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 12/2015/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:
_________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

