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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 1.3.2012
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.3/2012/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Ivana Nováková, Petr Mrkvička
Přítomní členové Zastupitelstva obce:
Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Jaroslav Meduna, Petr Sedlář, Ivana Nováková, Petr Mrkvička, Václav Vašek
Účetní obce: ing.Hana Vašková
Omluvení členové Zastupitelstva obce:
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.Zasedání starostů organizátorů masopustu na hlinecku.
6.Policejní asociace.
7.Poškození zdroje pitné vody.
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 Ivana Nováková, Petr Mrkvička.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Starosta obce seznámil zastupitele obce s výsledkem jednání zástupců a organizátorů masopustu, které

se konalo 18.1.2012 na MÚ Hlinsko.
- V Hlinsku na Betlémě v domku č.p 561 bude vybudována stálá expozice masopustních masek, kde
budou zastoupeny masky z jednotlivých obcí takto:
Hlinsko – Blatno : kompletní maska pána, části masky žida (kramáře)
Hamry: kompletní maska kobyly, části masky ženy
Studnice: kompletní maska laufra, části masky kominíka
Vortová : kompletní maska rasa, části masky turka
Maska slaměného se bude v expozici po 2 letech měnit tak, že se postupně představí všechny obce a jako
první bude umístěna maska slaměného z Vortové.
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-

Představitelé obcí se shodli na tom, že by se masopust měl využívat jen tak, aby nebyl ohrožen
samotný lidový obyčej.

-

Dále bylo přítomným představeno logo masopustních obchůzek a masek na Hlinecku a byli informováni o
možnostech grantů na podporu z MK ČR a KÚ Pardubického kraje.

6. Starosta obce seznámil přítomné s žádostí, od partnera Mezinárodní policejní asociace, o podporu akce pro děti
a mládež BEZPEČNĚ NA SILNICI. Jedná se o tištěnu brožuru pro zmíněnou cílovou skupinu s cílem předcházení
a snížení těžkých úrazů na silnici, jejíchž příčinou bývá nepozornost a neznalost silničního provozu.

Zastupitelstvo toto projednalo a schválilo.
7. OZ obce Vorová bylo seznámeno se stížností pana Jirmáska na velmi špatný stav pitné vody ve studni.
Místním šetřením bylo zjištěno, že voda ve studni je vlivem budování kanalizace pro svůj zákal zjevně
nepoživatelná. Na problémy s poklesem hladiny bylo upozorňováno již v minulosti a poškozený pan
Jirmásek požaduje řešení v co možná v nejkratším termínu dle klimatických podmínek. Obecní
zastupitelstvo toto projednalo a zavazuje se tuto situaci vyřešit ku prospěchu poškozeného.
8. Proběhla diskuse.

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

Jindřich Sedláček
1.3.2012

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Petr Mrkvička

…………………………….

Ivana Nováková

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 3/2012 ze dne 1.3.2012 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 3/2012/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce:

_________________
Jindřich Sedláček

