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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 14.7.2011
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.7/2011/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Petr Sedlář, Jaroslav Meduna
Přítomní členové Zastupitelstva obce:
Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Jaroslav Meduna, Petr Sedlář, Ivana Nováková
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Petr Mrkvička, Václav Vašek
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. Kanalizace – výrobní výbor.
6. Nákup křovinořezu.
7. Nákup kontejneru.
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 Jaroslav Meduna.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Zastupitelé obce Vortová byli seznámeni s průběhem hotových prací a plánem postupu činnosti

staveních prací v obci při budování splaškové kanalizace. Dále bylo zastupitelstvo seznámeno se zápisem
Výrobního výboru č. 6 který se konal 12. 7. 2011 ve Studnicích.
6. Zastupitelé obce Vortová projednali nákup křovinořezu na údržbu obecních travních ploch z důvodu,

že současně používaný křovinořez je již značně opotřebovaný a jeho generální oprava by nebyla
hospodárná. Proti tomuto návrhu nebylo námitek a pořízení nového zařízení bylo schváleno.
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7. Vzhledem k přibývajícímu množství tříděného plastového odpadu byl podán návrh na zakoupení
nového kontejneru na plasty s výklopným víkem na objemnější odpad. Zastupitelé toto projednali a
nákup kontejneru byl schválen.
8. Proběhla diskuse.

9. Starosta ukončil zasedání.

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

Jindřich Sedláček
14.7.2011

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Petr Sedlář

…………………………….

Jaroslav Meduna

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 7/2011 ze dne 14.7.2011 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze „Zasedání ZO
Vortová“ pod č. j. 7/2011/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce:

_________________
Jindřich Sedláček

