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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 10
ze zasedání, které se konalo dne
6.10.2016 od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 10/2016 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1.- Prodej části obecního pozemku pro paní Helenu Daleckou.

Starosta obce seznámil OZ s žádostí o odkoupení částí obecního pozemku ze dne 8.8.2016 od paní
Heleny Dalecké bytem Vortová 76, na koupi části obecního pozemku p.č.92/28 v k.ú. Vortová o
výměře cca 57 m2 dle geometrického plánu 256-1117/2016. Pozemek je léta užíván jako zahrada
k domu č.p. 76.
Zastupitelé byli seznámeni se snímkem geometrického plánu s vyznačením uvedeného pozemku.
K uvedenému pozemku nebyl podán žádný podnět od občanů v době vyvěšení Oznámení o prodeji
obecního pozemku. Po té vyzval starosta zastupitele, zda nemá někdo z přítomných ke schválení
připomínek a navrhl hlasovat pro schválení.
Zastupitelé tento prodej obecních pozemků projednali a hlasováním jednohlasně schválili za cenu
30,- Kč/m2 dle usnesení č.j. 11/2009 ZO Vortová .
2.- Provozování služby POŠTA PARTNER.

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí zástupce České pošty na to, aby Obec Vortová
provozovala Poštu PARTNER. Zástupce ČP sdělil, že pokud nebude mít obec zájem, tak bude
intenzivně hledat jiného provozovatele.
Zastupitelé byli seznámeni s provozními, technickými a finančními podmínkami provozu. Pro
občany by měly zůstat služby téměř nezměněny. OZ toto projednalo a vzhledem k zachování
poštovních služeb o obci s provozováním Pošty PARTNER jednohlasně souhlasí.
3. Finanční příspěvek na babybox.
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí od Nadačního fondu pro ohrožené děti na jakoukoli
finanční částku na výměnu stávajícího babyboxu v Pardubicích, který v provozu od roku 2008 a
pomohl pěti dětem a v celé republice 143 dětem. Zastupitelé toto projednali a dohodli se že tento
projekt podpoří částkou 1000,- Kč, kterou jednohlasně schválili.
4. Rozpočtové opatření č.6 a č. 7.

Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel, Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička předložili
k projednání rozpočtové opatření č.6. a č. 7.
Rozpočtové opatření č. 6 – prodloužení dohod VPP
Z důvodu prodlužování dohody na VPP do 31.10.2016 se rozpočet upravuje takto:
231 UZ 13101 Z 1 pol. 4116 …..
+42,0 tis Kč dotace z ÚP
231 UZ 13101 Z 1 § 3639 pol. 5011 ….. 31,3 tis Kč
mzda
sociální pojištění
231 UZ 13101 Z 1 § 3639 pol. 5031 ….. 7,9 tis Kč
231 UZ 13101 Z 1 § 3639 pol. 5032 ….. 2,8 tis Kč
zdravotní pojištění
Rozpočtové opatření č. 7 – úprava dle skutečnosti
Z důvodu prodlužování dohody na VPP do 31.10.2016 se rozpočet upravuje takto:
231 §3631 pol. 5169 +23,0 tis Kč zdravotní pojištění
231 §3639 pol. 5137 +15,0 tis Kč drobný majetek
231 §3721 pol. 5169 +6,0 tis Kč nebezpečný odpad
231 §3722 pol. 5137 +25,0 tis Kč kontejnery
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231 §3639 pol. 5156
231 §6171 pol. 5161
231 §6171 pol. 5169
231 §6320 pol. 5163
231 §1031 pol. 5169
Celkem

+4,0 tis Kč
+3,0 tis Kč
+15,0 tis Kč
+3,0 tis Kč
+1,0 tis Kč
95,0 tis Kč

pohonné hmoty
poštovné
služby
pojištění
služby les

231
pol. 1511 +12,0 tis Kč daň z nemovitostí
231 §3632 pol. 2111 +3,0 tis Kč pohřebnictví
231
pol. 111 +80,0 tis Kč daňové výnosy
Celkem
95,0 tis Kč
Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé tyto rozpočtové opatření č.6 a č.7 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.

ZO Vortová bere na vědomí:
5. Možnosti vybudování veřejného vodovodu.
Vlivem velkého sucha a nízké zásoby podzemních vod dochází k problémům s pitnou vodou, tj.
vysychání studní. Z tohoto důvodu bylo navrženo tuto situaci řešit. Po projednání bylo dohodnuto,
zjistit možnosti a rozpočet pro vybudování veřejného vodovodního řádu, který by byl napojen na VV
z Hamrů.

Zapsal: Jindřich Sedláček ………………
Dne:
6.10.2016
Vyvěšeno dne: 17.10.2016

Sejmuto dne:

2.11.2016

Vyvěšeno též elektronicky.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček

Razítko:

