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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 11-2017
ze zasedání, které se konalo dne
2.11.2017 od 17.00 do 19.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 11/2017 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1.- Smlouvu o dílo VS Chrudim a.s. - projektová dokumentace : Veřejní vodovod Vortová

OZ bylo seznámeno se Smlouvou o dílo Vodárenskou společností Chrudim a.s. na zhotovení
projektové dokumentace na akci Veřejní vodovod Vortová ve výši 290 227,- Kč vč. DPH. Na
uvedený projekt byla přiznána dotace 200 000,- Kč od Pardubického kraje. OZ toto projednalo a se
smlouvou jednohlasně souhlasí.
2.- Finanční příspěvek pro: Nadace STONOŽKA.

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí od Nadace STONOŽKA o finanční příspěvek pro
hendikepované děti. OZ toto projednalo a jednohlasně odsouhlasilo příspěvek 1000 Kč.
.
3.- Rozpočtové opatření č. 9, 10 a č. 11
Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel a Petr Mrkvička předložili k projednání rozpočtové opatření č. 9,
10 a 11.
Rozpočtové opatření č. 9
Z důvodů voleb do PS PČR se rozpočet upravuje takto:
UZ 9871 pol. 4111
+ 19,7 tis Kč – dotace od Par. kraje
UZ 9871 §6114 pol. 5021
+ 8,6 tis Kč – odměny volební komise, DPP
UZ 9871 §6114 pol. 5139
+ 0,6 tis Kč – kancelářské potřeby
UZ 9871 §6114 pol. 5173
+ 0,1 tis Kč – cestovné
UZ 9871 §6114 pol. 5175
+ 0,6 tis Kč – stravné
UZ 9871 §6114 pol. 5901
+ 9,8 tis Kč – vratka (nevyčerpané f.p.)
Rozpočtové opatření č. 10
Z důvodů nákupu čerpadla pro SDH se rozpočet upravuje takto:
pol. 4122
+ 15,00 tis. Kč , dotace od Par. kraje
§5512 pol. 5137 org. 1
+ 15,0 tis Kč – hradí kraj
§5512 pol. 5137
+ 11,0 tis Kč – hradí obec
§5512 pol. 5139
- 11,0 tis Kč – materiál SDH
Rozpočtové opatření č. 11
Z důvodů nákupu přívěsného vozíku pro SDH se rozpočet upravuje takto:
pol. 4122
+ 20,00 tis. Kč , dotace od Par. kraje
§5512 pol. 5137 org. 1
+ 20,0 tis Kč – hradí kraj
§5512 pol. 5137
+ 15,3 tis Kč – hradí obec
§5512 pol. 5171
- 11,0 tis Kč – opravy SDH
Rozpočet zůstává schodkový a schodek je kryt přebytkem z minulých let. Zastupitelé tyto rozpočtové opatření
č.9, 10, a 11 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
ční

4. - Příspěvek na mikulášskou besídku
SDH Vortová požádal o příspěvek na mikulášskou besídku formou proplacení části nákladů na
zajištění balíčků pro děti. Zastupitelé toto projednali a jednohlasně souhlasí s proplacení účtenky
zboží na zajištění balíčků pro děti.
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ZO Vortová bere na vědomí:
5.- Nabídku realitní kanceláře MM reality.

OZ bylo seznámeno s nabídkou realitní kanceláře MM reality na zveřejnění stavebních parcel
v nabídce uvedené realitní kanceláře. OZ toto projednalo a zveřejnění, v současné době jednoho
stavebního pozemku zamítlo.
6.- Nabídku od firmy Petr Kalina Ve struhách 21/999 Praha 6. – plynovod.

Na obecní úřad byla doručena nabídka od firmy Petr Kalina Ve struhách 21/999 Praha 6, na
majetkoprávní ošetření stavby plynovodu mezi Obcí Vortová a společností RVE GasNet, s.r.o. na
dodatečné zajištění práva odpovídajícího věcnému břemenu, aby mohla být ze strany RVE GasNet,
s.r.o. uvolněna finanční pozastávka. OZ toto projednalo a doporučuje tuto situaci řešit , tj. po
shromáždění potřebných dokumentů vyvolat jednání a stanovit konkrétní nabídku.

Zapsal: Jindřich Sedláček ………………
Dne:
2.11.2017
Vyvěšeno dne: 13.11.2017

Sejmuto dne:

28.11.2017

Vyvěšeno též elektronicky.
Počet stran: 1
Přílohy: ------

Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

