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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 2.6.2011
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.6/2011/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Petr Sedlář, Ivana Nováková
Přítomní členové Zastupitelstva obce:
Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Václav Vašek, Jaroslav Meduna, Petr Sedlář, Ivana Nováková
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. Protipovodňové opatření.
6. Kontrolní den č. 1 Svazku SHV.
7. Nákup sekačky.
8. Diskuse.
9. 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 a Ivana Nováková.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Zastupitelé obce Vortová znovu projednali nabídkou firmy SOLAR center na vybudování nebo
zkvalitnění protipovodňových opatření a systému vyrozumívání obyvatelstva. Tato nabídka byla již
projednávána a schválena 10.3.2011, kde výše dotace měla být 90% včetně DPH. Po upřesnění nám
bylo sděleno, že DPH není uznatelným nákladem, a dotace je tedy o 20% nižší. Z tohoto důvodu
zastupitelé rozhodli, že celkové náklady na toto opatření se sníží na nákup sirény bez doplňkových
monitorovacích systémů.
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6. Starosta obce seznámil přítomné se zápisem kontrolního dnu č. 1 pro odkanalizování obcí Studnice, Hamry,
Vortová, kde mimo jiného byl předložen dodavatelem stavby ceník na dodávku revizních šachet DN200, DN300,
DN400. Obecní zastupitelstvo toto projednalo a doporučuje použít revizní šachty DN200, toto také navrhne na
dalším zasedání VV.
7. Zastupitelé obce Vortová projednali nákup travní sekačky na údržbu travních ploch zejména na

místním hřbitově a okolí kaple. Proti tomuto návrhu nebylo námitek a pořízení nového zařízení bylo
schváleno.
8. Proběhla diskuse.

9. Starosta ukončil zasedání.

Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
2.6.2011

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Petr Sedlář

…………………………….

Ivana Nováková

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 6/2011 ze dne 2.6.2011 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze „Zasedání ZO
Vortová“ pod č. j. 6/2011/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce:

_________________
Jindřich Sedláček

