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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 7.12.2017
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j. 12/2017/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Ivana Nováková, Jaroslav Meduna
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Ivana Nováková, Petr Mrkvička,
Jindřich Šmahel, Lukáš Pešek, Jaroslav Meduna
Ostatní přítomní:
Účetní obce: ing.Hana Vašková
Omluvení členové Zastupitelstva obce:

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. Vydání Územního plánu Vortová .
6. Vánoční balíčky pro spoluobčany nad 70 let..
7. Rozpočtová změna č. 12 a č. 13.
8. Oprava obecní budovy č.p. 59 a výstavba čekárny.
9. Návrh rozpočtu 2018.
10. Inventura.
11. Žádost UNICEF.
12. Diskuse – a) zateplení stropu v pohostinství
b) nabídka firmy EXTÉRIA
c) zachování víkendových spojů
13. 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: Ivana Nováková, Jaroslav Meduna
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. OZ projednalo Územní plán Vortová.
Zastupitelstvo obce vydává:
formou opatření obecné povahy Územní plán Vortová jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, za použití § 43 odst. 4,
§ 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
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podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a § 171 až 174
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
6. ZO Vortová projednalo a schválilo již tradiční nákup vánočních balíčků pro spoluobčany obce nad 70 let
věku v hodnotě cca 200 Kč.
7. Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel, Petr Mrkvička a Jaroslav Meduna předložili k projednání
rozpočtové opatření č. 12 a č. 13.
Rozpočtové opatření č. 12
Z důvodů obdržení investiční dotace od Pardubického kraje na vodovod se rozpočet upravuje takto:
231
pol. 4111
+ 200,0 tis Kč
231 § 2310 pol. 6121 org.1 + 200,0 tis Kč – vodovod
Rozpočtové opatření č. 13
Dle dosažené skutečnosti se rozpočet upravuje takto:
§1031
§1032
§2212
§2411
§2411
§2411
§3392
§3392
§3399
§3631
§3632

pol. 5139 - 18,0 tis Kč – les materiál
pol. 5169 + 4,0 tis Kč – les služby
pol. 5170 - 200,0 tis Kč – opravy cest
pol. 5021 + 3,0 tis Kč – pošta odměny
pol. 5032 + 5,0 tis Kč – pošta pojištění
pol. 5162 + 3,0 tis Kč – pošta telefon
pol. 5137 + 3,0 tis Kč – materiál KD
pol. 5169 + 50,0 tis Kč – služby KD
pol. 5175 + 3,0 tis Kč – pohoštění
pol. 5171 + 2,0 tis Kč – opravy VO
pol. 5171 + 3,0 tis Kč – údržba hřbitov

§3635
§3722
§4359
§6171
§6171
§6171
§6171
§6171
§6310
§6171

pol. 6119 + 30,0 tis Kč – územní plán
pol. 5169 + 40,0 tis Kč – odpady
pol. 5240 + 2,0 tis Kč – soc. služby
pol. 5031 + 5,0 tis Kč – soc. pojištění
pol. 5032 + 5,0 tis Kč – zdravotní poj.
pol. 5041 + 1,0 tis Kč – popl. OSA
pol. 5139 + 3,0 tis Kč – materiál
pol. 5161 + 4,0 tis Kč – služby pošta
pol. 5163 + 2,0 tis Kč – bankovní poplatky
pol. 6121 + 50,0 tis Kč – přístřeší OÚ

Rozpočet zůstává schodkový a schodek je kryt přebytkem z minulých let. Zastupitelé tyto rozpočtové opatření
č.12 a č.13 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
8. OZ projednalo projekt na opravu obecní budovy č.p. 59 (pošta, hospoda, KD) především izolaci vlhkého
zdiva, a oprava fasády. Na základě zpracovaného rozpočtu bylo dohodnuto opravit hlavní budovu tj. poštu a
hospodu.
Dále byla projednána podoba výstavby nedávno zničené autobusové čekárny. Vzhledem k připravovanému
projektu dopravního terminálu bylo dohodnuto přepracování projektu na místo plánované zděné z kamene
navrhnout řešení lehčí montované čekárny na obou stranách komunikace.
9. Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel, Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička, předložili konečný návrh
rozpočtu obce Vortová na rok 2018. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, kde příjmy a výdaje jsou ve výši
4000 tis. Kč.
Dále byl předložen návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2019 – 2021.
10. Starosta obce stanovil plán inventur:
Inventarizace periodická k 31.12.2017.
Jmenoval a proškolil inventarizační komisi, stanovil termín fyzické a dokladové inventury od 2.1.2017 do
15.1.2017. Inventarizační zpráva bude vypracována do 31.1.2018. OZ bere toto na vědomí.
11. OÚ přijal žádost od nadace UNICEF na finanční dar. OZ toto projednalo a hlasováním 6x ANO, 1x NE
schválilo příspěvek 500,- Kč.
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12. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse:
a) OZ projednalo zateplení stropu v obecní budově č.p. 59 v části pohostinství. Společně bylo dohodnuta
varianta montovaného zateplení s kazetovým stropem. Realizace po dohodě s provozovatelem.
b) Na obecní úřad byla doručena nabídka od firmy EXTÉRIA na vedení agend v oblasti bezpečnosti práce
atd. Po projednání byla tato nabídka zamítnuta.
c) OZ projednalo zrušení některých víkendových autobusových linek. Bylo dohodnuto vyvolat jednání
společně s obcemi Hamry a Herálec za zachování víkendových linek.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 3 strany
Zapsal:

Jindřich Sedláček

Ověřovatelé zápisů:

…………………

Dne:

7.12.2017

Ivana Nováková

………………

Jaroslav Meduna

………………

Usnesení ZO Vortová č. 12/2017 ze dne 7.12.2017 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze „Zasedání
ZO Vortová“ pod č. j. 12/2017/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:

_________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček

