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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 10
ze zasedání, které se konalo dne
6.10.2011 od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 10/2011 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1. Zastupitelé obce Vortová přijali žádost pana Jiřího Klečky na prořezání větví stromů, kolem cesty

směrem ke kravínu, které jsou suché a opadávají. Zastupitelé žádost projednali a s prořezávku
zmíněného porostu souhlasí, protože by mohlo dojít k škodě na zdraví i majetku jak občanů
procházejících nebo projíždějících pod zmíněnými stromy, tak na zdraví nebo majetku pana Klečky.
2. Finanční výbor ve složení Václav Vašek, Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička podal návrh na rozpočtové
opatření č. 5.

Rozpočtové opatření č. 5:
Z důvodu vyšší těžby dřeva v obecním lese se navyšují výdaje i příjmy takto:
- na § 1032 2111se navyšuje o 200 tis. Kč
- na § 1032 5169 se navyšuje o 150 tis. Kč
Proti rozpočtovému opatřením č.5 nebylo žádných připomínek a byla schválena.
3. Na základě žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 8.8.2011 o
informaci o pozemcích p.č. 25/1 a p.č. 581 v k.ú. Vortová ve vlastnictví ČR. Po projednání zaujímá
ZO Vortová toto stanovisko: Pozemek p.č. 581 o výměře 367 m2 je zpevněnou plochou a slouží
jako přístupová cesta k okolním budovám ( číslo popisné 2, 48, 102, 103 ) Pro Obec Vortová nemá
pozemek většího významu, a nemá zájem ho převádět do vlastnictví obce. Na základě žádosti
majitelů okolních objektů o odprodej tohoto pozemku do společného vlastnictví, tento prodej OZ
Vortová doporučuje.
Pozemek p.č. 25/1 o výměře 42 m2 slouží jako jedna z přístupových cest k č.p.2 a na pozemek p.p
27 , který je v majetku Obce Vortová. Pokud by mohlo dojít k bezúplatnému převodu do majetku
Obce Vortová, tak s tímto převodem obecní zastupitelé souhlasí.

ZO Vortová bere na vědomí:
4. Zastupitelé obce Vortová byli místostarostou 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. 10 který se konal 27.9. 2011 ve Studnicích .

Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček ………………
6.9.2011

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

13.10.2011
29.10.2011
Starosta obce:_________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

