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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 3.2.2011
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.2/2011/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Petr Sedlář, Jaroslav Meduna
Přítomní členové Zastupitelstva obce:
Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Václav Vašek, Ivana Nováková, Jaroslav Meduna, Petr Mrkvička, Petr Sedlář
Omluvení členové Zastupitelstva obce:

Účetní obce: ing.Hana Vašková,
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. Příspěvek pro prodejnu potravin.
6. Prohlášení pro UNESCO.
7. Vyhlášky obce 1,- 4.
8. Smlouva o dílo.
9. Projednání inventury obecního majetku a odměna za zpracování inventury.
10. Nabídka územního plánu.
11. Nová popisná čísla.
12. Zpráva lesního hospodáře.
13. Diskuse.
14. Závěr

1. Zasedání zahájil starosta obce pan Ladislav Šmahel, které také řídil. V úvodu přivítal všechny přítomné a
seznámil je s programem zasedání.
2. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu Petr Sedlář, Jaroslav Meduna.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Zastupitelé projednali ústní žádost od pana Martina Šírka, provozovatele místní prodejny potravin, o proplácení
nájmu za zmíněnou provozovnu z důvodu udržení prodejny. Zastupitelstvo tuto žádost projednalo a jednohlasně
odsouhlasilo proplacení nájmu, který činí 6950,- čtvrtletně.
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6. Starosta obce seznámil zastupitelé s navrženým obsahem Prohlášení zástupců města Hlinska a obcí Studnice,
Hamry a Vortová, pro zápis Vesnických masopustních obchůzek a masek na Hlinecku do Reprezentativního
seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Zastupitelé navržené prohlášení projednali a nikdo
neměl námitky a proto bylo následně navržené prohlášení schváleno bez výhrad.
7. Členové ZO byli seznámeni starostou obce s zpracovanými Obecně závaznými vyhláškami 1- 4, které navrhl
k projednání v následujícím pořadí:
a) Obecně závazná vyhláška Obce Vortová č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
b) Obecně závazná vyhláška Obce Vortová č. 2/2011 o místním poplatku ze psů.
c) Obecně závazná vyhláška Obce Vortová č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného.
d) Obecně závazná vyhláška Obce Vortová č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Zastupitelé tyto Obecně závazné vyhlášky Obce Vortová č. 1 až 4/2011 projednali a schválili bez výhrad.
8. Zastupitelům obce Vortová byla předložena Smlouva o dílo mezi objednavatelem: Svazek obcí
Studnice, Hamry, Vortová Studnice 108, 539 01 Hlinsko v Č. zastoupený předsedkyní svazku paní
Marcelou Sázavovou, a zhotovitelem: Cládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02
Pardubice, na realizaci kompletního odkanalizování splaškových vod ve zmíněných obcích, podle
zpracované projektové dokumentace ateliérem: Medium projekt v.o.s. Pardubice, Ing. Martinem
Bažantem, Pernerova 168, 532 54 Pardubice. Předpokládaný termín zahájení doby plnění je duben 2011,
uvedení díla do zkušebního provozu je září 2012 s délkou trvání zkušebního provozu po dobu 12 měsíců.
Celková maximální cena díla je 84 478 935,- Kč. Zastupitelé tuto Smlouvu o dílo projednali a neshledali
v ní závady a následně tuto smlouvu schválili.
9. ZO obce Vortová zkontrolovalo a schválilo zápis k inventuře za rok 2010. Dále byla schválena
jednorázová odměna pro zpracovatele inventurních výkazů ve výši 1500,- Kč.
10. Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou od Ing. arch. Milana Vojtěcha, 533 04 Sezemice, v celkové výši
159600,- Kč včetně DPH na zpracování územního plánu pro obec Vortová.
11. Zastupitelé byli seznámeni s přidělením nových popisných čísel. Manželům Kozlovým je přiděleno č.p. 120
pro stavbu na pozemku 70/5 v k.ú. Vortová, a paní Haně Čudové je přiděleno č.p. 121 pro stavbu stav. parcela č.
164 na pozemku 70/10 v k.ú. Vortová.
12. Zastupitelé byli seznámeni s Ročním výkazem o hospodařeni na lesních pozemcích obce Vortová za rok 2010,
který zpracoval lesní hospodář p. Radek Debnár. Dále byli zastupitelé seznámeni s předpokládanými výdaji ve
výši 139 500,- Kč na údržbu a obnovu lesa pro rok 2011.
13. Proběhla diskuse.
14. Starosta ukončil zasedání.
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Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 3 strany

Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
3.2.2011

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Petr Sedlář

…………………………….

Jaroslav Meduna

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 2/2011 ze dne 3.2.2011 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze „Zasedání ZO
Vortová“ pod č. j. 2/2011/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

Místostarosta obce:

_________________
Jindřich Sedláček

