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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 7-2017
ze zasedání, které se konalo dne
13.7.2017 od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 7/2017 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1.- Rozpočtové opatření č. 3 ač. 4.
Finanční výbor ve složení Petr Mrkvička a Jaroslav Meduna předložili k projednání rozpočtové
opatření č.3 a č.4, které je přílohou tohoto zápisu.
Rozpočtové opatření č. 3
Z důvodu poskytnutí dotace na VPP se rozpočet upravuje takto:
UZ 13101 pol. 4116
+ 80,0 tis Kč – dotace od ÚP
UZ 13101 §3639 pol. 5011 + 134,4 tis. Kč – mzda VPP
UZ 13101 §3639 pol. 5031 + 33,6 tis. Kč – soc. pojištění VPP
UZ 13101 §3639 pol. 5032 + 12,0 tis. Kč – zdrav. pojištění VPP
Rozpočtové opatření č. 4
Dle dosažené skutečnosti se rozpočet upravuje takto:
Pol. 1381
+ 9,0 tis. Kč
Pol. 1335
+ 4,0 tis. Kč
Pol. 1122
+ 22,0 tis Kč – vratka daně
§6402 pol. 5366
+ 10,0 tis. Kč – výnosy FÚ
§6399 pol. 5365
+ 22,0 tis. Kč – daň
§3639 pol. 5175
+ 3,0 tis. Kč – občerstvení
Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé tyto rozpočtové opatření č.3 a č.4 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
2.- Finanční dar pro UNICEF
OÚ přijal žádost od nadace UNICEF na finanční dar na léky pro chudé děti ve Rvandě. OZ toto
projednalo a hlasováním byl tento dar ve výši 500,- Kč jednohlasně schválen.
3.- Výsledek výběrového řírení na: Projekční práce – Veřejný vodovod Vortová
Starosta obce seznámil OZ s výsledkem výběrového řízení Projekční práce – Veřejný vodovod
Vortová. Byly osloveny tři firmy SAI Chrudim, Vodárenská společnost Chrudim a Vodní zdroje
Ekomonitor Chrudim. Nabídku řádně podaly všechny tři firmy z nichž nenižší nabídkovou cenu
290279,- Kč včetně 21% DPH podala firma Vodárenská společnost Chrudim a tím se stala vítězem
výběrového řízení.
ZO Vortová bere na vědomí:
5.- Žádost o prodej pozemku p. Benda a p. Seifrt.
Na obecní úřad byly doručeny žádosti o prodej části obecního pozemku od
pana Václava Seifrta a od pana Jiřího Bendy na odkoupení části obecního pozemku p.č. 60/52 v k.ú.
Vortová. Jedná se o dlouhodobě oplocený pozemek před č.p. 104 a č.p. 111.
Tato nesrovnalost byla zjištěna při digitalizaci katastrální mapy a pravděpodobně vznikla
administrativní chybou.
Nikdo ze zastupitelů neměl připomínek a schvalování prodeje bude předmětem příštího zasedání po
vyvěšení Oznámení o prodeji obecního pozemku.
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Vyvěšeno též elektronicky.
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Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel
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