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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 1.12.2016
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j. 12/2016/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Jindřich Šmahel, Ivana Nováková
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Jaroslav Meduna, Petr
Mrkvička, Jindřich Šmahel, Ivana Nováková
Ostatní přítomní:
Účetní obce: Ing. Hana Vašková
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Lukáš Pešek
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. Vodovod.
6. Návrh rozpočtu na rok 2017 - konečný.
7. Inventura.
8. Rozpočtové opatření č. 11.
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: Jindřich Šmahel, Ivana Nováková.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Zastupitelé byli seznámeni s cenovou nabídkou na vypracování projektové dokumentace od
Vodárenské společnosti Chrudim na přivedení vodovodního řádu včetně místních rozvodů. Po
projednání bylo dohodnuto, že se musí ještě zjistit podrobnější informace ohledně poplatků a podmínek
pro napojení objektů pro dotační výzvy.
6. Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel, Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička , předložili konečný
návrh rozpočtu obce Vortová na rok 2017. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, kde příjmy a výdaje
jsou ve výši 3800 tis. Kč. Zastupitelé toto projednali a předloženým návrhem rozpočtu na rok 2017
souhlasí.
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7. Starosta obce stanovil plán inventur:
Inventarizace periodická k 31.12.2016.
Jmenoval a proškolil inventarizační komisi, stanovil termín fyzické a dokladové inventury od 2.1.2017 do
15.1.2017. Inventarizační zpráva bude vypracována do 31.1.2017. OZ bere toto na vědomí.

8. Finanční výbor ve složení Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička předložili k projednání rozpočtové
opatření č.11.
Rozpočtové opatření č. 11 – Dotace na místní komunikace
Z důvodu obdržení dotace na místní komunikace od MMR rozpočet upravuje takto:
23111 položka 4116 UZ 17027
….. + 638,6 tis Kč
23110§2212 položka 5171 UZ 17027
….. + 638,6 tis Kč
Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé toto rozpočtové opatření č.11 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.

9. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse.
Zastupitelé byli seznámeni s rekapitulací investovaných peněz a čerpání dotací na realizované akce
v roce 2016 ( oprava kaple, oprava místních komunikací) a nákup kalového čerpadla.
10. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
1.12.2016

Ověřovatelé zápisů:

…………………

Ivana Nováková

………………

Jindřich Šmahel

………………

Usnesení ZO Vortová č. 12/2016 ze dne 1.12.2016 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 12/2016/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:
_________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

