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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 7.9.2017
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j. 9/2017/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání:
zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Petr Mrkvička, Jaroslav Meduna
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Ivana
Nováková, Petr Mrkvička, Jaroslav Meduna,
Ostatní přítomní:
Účetní obce: ing.Hana Vašková
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Lukáš Pešek, Jindřich Šmahel
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. Rozpočtová změna č. 6.
6. Seznámení s dílčím přezkumem.
7. Práce na opravě hřbitova.
8. Diskuse.
9. 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: Petr Mrkvička, Jaroslav Meduna
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Finanční výbor ve složení Petr Mrkvička a Jaroslav Meduna předložili k projednání

rozpočtové opatření č.6.
Rozpočtové opatření č. 6
Dle dosažené skutečnosti se rozpočet upravuje takto:
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§6171 pol. 5321
+ 1,5 tis Kč – příspěvky
§1032 pol. 5169
+ 12,0 tis Kč – těžba dřeva
§3632 pol. 5171
+ 202,5 tis Kč – oprava hřbitova
§3639 pol. 5171
+ 4,0 tis Kč – opravy ostatní
§1032 pol. 2111
+ 110,0 tis Kč – prodej dřeva
pol. 1211
+ 110,0 tis Kč – výnosy z DPH
Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé toto rozpočtové opatření č.6 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
6. OZ bylo seznámeno s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Vortová za 1.
pololetí 2017. Výsledek přezkumu proběhl bez závad, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
OZ bere toto na vědomí.
7. Starosta obce seznámil zastupitelé s probíhajícími pracemi na opravě hřbitovní zdi.
Během stavby se projevila nestabilita spodní zdi a místo původně plánované demolice
8m, byla odstraněná celá cca 40 m a byla vystavěna nová.
9. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse:
10. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 3 strany
Zapsal:

Jindřich Sedláček …………………

Ověřovatelé zápisů:

Petr Mrkvička

Dne:

7.9.2017

………………

Jaroslav Meduna ………………
Usnesení ZO Vortová č. 9/2017 ze dne 7.9.2017 uloženo jako samostatná příloha
zápisů ze „Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 9/2017/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

_________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

