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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 10.3.2011
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.3/2011/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Václav Vašek, Ivana Nováková
Přítomní členové Zastupitelstva obce:
Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Václav Vašek, Ivana Nováková, Jaroslav Meduna, Petr Sedlář
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Petr Mrkvička
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. Rozpočtová změna č. 1
6. Šetření KHS ÚP Chrudim.
7. Informační tiskoviny pro občany.
8. Setkání pracovního výboru pro ,, Odkanalizování obcí Studnice , Hamry, Vortová.
9. Protipovodňové opatření a systém vyrozumívání obyvatelstva.
10. Diskuse.
11. 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 Václav Vašek, Ivana Nováková.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Na základě obdržení dotace na sčítání lidu domů a bytů 2011 navrhuje finanční výbor provést rozpočtové
opatření č. 1. Příjmová stránka rozpočtu se navyšuje na položce 4111 ÚZ 98005 o 1,4 tis Kč a výdajová stránka se
navyšuje na paragrafu 6149 pol. 5139 UZ 98005 o 1,4 tis. Kč.
6. Starosta obce seznámil zastupitelé s výsledkem šetření Krajské hygienické stanice ÚP Chrudim tj. s výsledkem
rozborů pitné vody v obecní bodově čp. 59 (pošta, pohostinství, KD,). KHS pro zlepšení a udržení kvality vody
doporučuje opravu úpravny vody v areálu firmy KOMUTEX a následně provést kompletní rozbor vody. Zástupci
fi. KOMUTEX při ústním jednání přislíbily, že opravu úpravny vody zajistí na vlastní náklady, protože tuto vodu
potřebují. Následný rozbor vody se dohodli zástupci všech stran (OÚ, POHOSTINSTVÍ, KOMUTEX) uhradit
rovným dílem.
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7. Zastupitelé obce Vortová projednali již tradiční nákup informačních brožur ,,HLINECKÝ ZPRAVODAJ“
(který obsahuje důležitá tel. čísla, ordinační hodiny lékařů, vlakové spojení a další) v takovém počtu, aby ho
obdržela každá domácnost. Proti tomuto nebylo žádných připomínek a pořízení brožur bylo schváleno.

8. Starosta obce seznámil přítomné se setkáním pracovního výboru pro ,,Odkanalizování obcí Studnice,
Hamry, Vortová“, které sezval Ing. Martin Línek (technický dozor investora) na 30.3.2011 od 10.00 hod.
do Studnic, kde bude předáno staveniště a dohodnuta spolupráce během výstavby.
9. ZO Vortová bylo seznámeno s nabídkou firmy SOLAR center na vybudování nebo zkvalitnění
protipovodňových opatření a systému vyrozumívání obyvatelstva. Jedná se projekt Ministerstva
životního prostředí z Operačního programu životního prostředí a to v kapitolách:
- 1.3. Omezování rizika povodní
- 1.3.1 Zlepšení systému protipovodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany
dotační tituly, v rámci kterých budou moci samotné obce, nebo svazky obcí požádat o dotace na:
- pořízení studie přírodě blízkých protipovodňových opatření
- opatření pořízení digitálního protipovodňového plánu
- opatření pořízení mapových podkladů o povodňovém nebezpečí
- opatření pořízení bezdrátového místního informačního systému / hlásiče, reproduktory, vysílací
pracoviště /
- pořízení zařízení na monitoring výšky hladiny ve vodních tocích, pořízení srážkoměrů, pořízení
dalších předpovědních hlásných a varovných zařízení
Výše dotace by měla být 90% uznatelných nákladů na projekt.
V současné době Obec Vortová má stávající sirénu ve velmi špatném tech. stavu, tak zastupitelé tuto
nabídku projednali a následně schválili.
10. Proběhla diskuse.

11. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
3.2.2011

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Ivana Nováková

…………………………….

Václav Vašek

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 3/2011 ze dne 10.3.2011 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze „Zasedání ZO
Vortová“ pod č. j. 3/2011/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

Místostarosta obce:

_________________
Jindřich Sedláček

