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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 5-2017
ze zasedání, které se konalo dne
4.5.2017 od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 5/2017 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1.- Prodej obecního pozemku 59/5 pro pana Milana Šírka

Na obecní úřad byla doručena žádost o prodej obecního pozemku od pana Milana Šírka na
odkoupení pozemku p.č. 59/5 v k.ú. Vortová o výměře 89 m2. Toto již bylo projednáváno na
minulém zasedání OZ.
K prodeji neměl nikdo ze zastupitelů připomínek a ani nebyla přijata žádná námitka od občanů
v době vyvěšení Oznámení o prodeji obecního pozemku. Po projednání byl tento prodej pozemku
jednohlasně schválen.
2.- Rozpočtové opatření č. 1

Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel, Petr Mrkvička předložili k projednání rozpočtové
opatření č.1.
Rozpočtové opatření č. 1 – úprava dle skutečnosti
Dle dosažené skutečnosti se rozpočet upravuje takto:
§3639 pol. 5137
+14,0 tis Kč projektor
§6171 pol. 5169
+100,0 tis Kč služby
§3639 pol. 5169
- 114,0 tis Kč ostatní služby
Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé toto rozpočtové opatření č.1 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
3.- Z Účetní závěrku za rok 2016, Závěrečný účet obce za rok 2016 spolu se Zprávou o

přezkoumání hospodaření obce
Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel a Petr Mrkvička , předložili ke schválení:
a) Účetní závěrku za rok 2016.
b) Závěrečný účet obce za rok 2016 spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce Vortová za
rok 2016. Zastupitelé obojí jednohlasně schválili bez výhrad.
4.- Příspěvek na POHÁDKOVÝ LES.
SDH Vortová požádal o příspěvek na POHÁDKOVÝ LES formou proplacení části nákladů na
zajištění balíčků pro děti. Zastupitelé toto projednali a jednohlasně souhlasí s proplacení účtenky
zboží na zajištění balíčků pro děti.
5.- Nákup tabletu nebo notebooku pro audiovizuální techniku.
Z důvodu ideální využitelnosti audiovizuální techniky pro promítání letního kina a používání pro
kulturně společenské akce v obci bylo navrženo a odsouhlaseno zakoupení tabletu nebo notebooku
do cca 5000,- Kč. Tato technika bode sloužit pro obec a spolky, které se starají o kulturně
společenský a sportovní život v obci.
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ZO Vortová bere na vědomí:
5.- Provedenou protipožární kontrolu od HZS pardubického kraje..

Starosta obce seznámil zastupitele s provedenou tematickou protipožární kontrolou
Obecního úřadu a hasičské zbrojnice č. p.95 a kulturního domu č.p. 59, kterou provedl HZS Par.
kraje dne 30.3.2017.
Zapsal: Jindřich Sedláček ………………
Dne:
4.5.2017
Vyvěšeno dne: 15.5.2017

Sejmuto dne:

31.5.2017

Vyvěšeno též elektronicky.

Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

