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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 11
ze zasedání, které se konalo dne
3.11.2016 od 17.00 do 19.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 11/2016 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1.- rozpočtové opatření č.8, 9 a 10.

Finanční výbor ve složení Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička předložili k projednání rozpočtové
opatření č.8, 9 a 10.
Rozpočtové opatření č. 8 – Dotace pro SDH na nákup kalového čerpadla
Z důvodu obdržení dotace na nákup kalového čerpadla pro SDH se rozpočet upravuje takto:
23110 položka 4122
….. +8,9 tis Kč dotace z PAK
23110§5512 pol. 5137
….. + 3,8 tis Kč
23110§5512 pol. 5139
….. - 3,8 tis Kč
23110§5512 pol. 5137 org. 1 ….. + 3,8 tis Kč
Rozpočtové opatření č. 9 – Dotace na volby
Z důvodu konání voleb do PK 7. A 8. 10. 2016 se rozpočet upravuje takto:
23111 UZ 98193 pol. 4111 …..
+19,9 tis Kč dotace z PAK
23110 UZ 98193 § 6115 pol. 5139 …..
+0,6 tis Kč kancelářské potřeby
23110 UZ 98193 § 6115 pol. 5175 …..
+0,6 tis Kč stravné volební komise
23110 UZ 98193 § 6115 pol. 5021 …..
+8,4 tis Kč DPP, odměny volební komise
23110 UZ 98193 § 6115 pol. 5901 …..
+10,3 tis Kč nevyčerpané prostředky
Rozpočtové opatření č. 10 – Proúčtování daně z příjmů.
23110 položka 1122
….. +14,1 tis Kč
23110§6399 pol. 5365
….. +14,1 tis Kč
Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé tyto rozpočtové opatření č.8, 9, a č. 10 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
2.- Příspěvek na MIKULÁŠSKOU BESÍDKU.

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.
3. Vánoční balíčky pro spoluobčany nad 70 let věku.
ZO Vortová projednalo a schválilo již tradiční nákup vánočních balíčků pro spoluobčany obce nad
70 let věku v hodnotě cca do 200 Kč.
4. Finanční příspěvek - STONOŽKA.

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí od Nadace STONOŽKA o finanční příspěvek. OZ toto
projednalo a jednohlasně odsouhlasilo příspěvek 1000 Kč.
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ZO Vortová bere na vědomí:
5. Obecní hajný.
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že pan Pavel Myška ukončil práci obecního hajného a
nahradil ho pan Jaromír Mifka z Krucemburku.

Zapsal: Jindřich Sedláček ………………
Dne:
3.11.2016
Vyvěšeno dne: 11.11.2016

Sejmuto dne:

26.11.2016

Vyvěšeno též elektronicky.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček

Razítko:

