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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 10-2017
ze zasedání, které se konalo dne
5.10.2017 od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 10/2017 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1.- Příspěvek pro Svazek DSO SHV – bezpečnostní přelivy.

Vzhledem k vybudování bezpečnostních přelivů v Hamrech a ve Studnicích na přečerpávacích
stanicích splaškové kanalizace, kterou provozuje DSO Studnice, Hamry, Vortová bylo nutné
investovat celkem 893 748,- Kč bez DPH. Po přepočtu na ekvivalentní obyvatele připadá na obec
Vortová příspěvek pro Svazek DSO SHV 251,- tis. Kč. Zastupitelé toto projednali a s příspěvkem
jednohlasně souhlasí.
2.- Smlouvu o zajišťování stomatologických pohotovostních služeb pro rok 2018.

Na základě požadavku města Hlinska, byla ke schválení předložena Smlouva o spolupráci mezi
obcemi při zajišťování stomatologických pohotovostních služeb pro rok 2018. Příspěvek na jednoho
občana je stanoven na 5 Kč.
Zastupitelé toto projednali a s příspěvkem jednohlasně souhlasí.
4.- Rozpočtové opatření č. 7 a č. 8

Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel a Petr Mrkvička předložili k projednání rozpočtové
opatření č.7 a č.8.
Rozpočtové opatření č. 7
Z důvodů výstavby bezpečnostních přelivů se rozpočet upravuje takto:
§2321 pol. 6349
+ 251,00 tis Kč – příspěvky
Rozpočet zůstává schodkový.
Rozpočtové opatření č. 8
Z důvodů navýšení částky na opravu hřbitova se rozpočet upravuje takto:
§3632 pol. 5171
+ 255,00 tis. Kč , + 361,0 tis. Kč
Rozpočet zůstává schodkový.
Rozpočet je schodkový a schodek je kryt přebytkem z minulých let. Zastupitelé tyto rozpočtové
opatření č.7a č.8 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.

ZO Vortová bere na vědomí:
5.- Dotace na projekt – Veřejný vodovod Vortová

O Zastupitelé byli seznámeni s tím, že byla schválena dotace ve výši 200 000,- Kč od

Pardubického kraje na pořízení projektu na akci Veřejný vodovod Vortová.
6.- Dotace na pořízení požární techniky – přívěsný vozík za dopravní automobil .

Zastupitelé byli seznámeni s tím, že byla schválena dotace ve výši 20 000,- Kč od Pardubického
kraje na pořízení požární techniky – přívěsný vozík za DA.
.
Zapsal: Jindřich Sedláček ………………
Dne:
5.10.2017
Vyvěšeno dne: 12.10.2017

Sejmuto dne:

Vyvěšeno též elektronicky.

Přílohy: ------

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel
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Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček
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