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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 2.11.2017
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j. 11/2017/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání:
zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Petr Mrkvička, Lukáš Pešek
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Ivana Nováková,
Petr Mrkvička, Jindřich Šmahel, Lukáš Pešek
Ostatní přítomní:
Účetní obce: ing.Hana Vašková
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Jaroslav Meduna
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. Smlouva o dílo – Vodárenská společnost Chrudim a.s.
6. Žádost od Nadace STONOŽKA.
7. Rozpočtová změna č. 9, 10, 11.
8. Příspěvek na mikulášskou besídku.
9. Diskuse – a) nabídka MM reality
b) dotace SDH - přívěs
10. 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, Lukáš Pešek
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. 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.
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6. Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí od Nadace STONOŽKA o finanční příspěvek pro
hendikepované děti. OZ toto projednalo a jednohlasně odsouhlasilo příspěvek 1000 Kč.
7. 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.
8. 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.
9. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse:
a) 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.
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b) 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.
c) Předběžně bylo navrženo vybudovat autobusovou zastávku v místní části Vortová –
mlýn. OZ se po rozpravě dohodlo, že zastávka je v místní části vhodná a pro realizaci se
musí zjistit podmínky pro zbudování autobusové zastávky a konkrétní podoba bude
předmětem některého z následujících zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 3 strany
Zapsal:

Jindřich Sedláček …………………

Ověřovatelé zápisů:

Petr Mrkvička
Lukáš Pešek

Dne:

2.11.2017

………………
………………

Usnesení ZO Vortová č. 11/2017 ze dne 2.11.2017 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 11/2017/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:

_________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček

