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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 11.10.2012
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.10/2012/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Petr Mrkvička, Petr Sedlář
Přítomní členové Zastupitelstva obce:Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Jaroslav Meduna, Petr Sedlář, Ivana
Nováková, Václav Vašek, Petr Mrkvička
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. Rozpočtová změna č.5
6. Topidlo proti zámrzu vody.
7. MAS Hlinecko.
8. Místní šetření – prodej, směna pozemků.
9. Věcné břemeno VČP
10. Kanalizace.
11. Diskuse.
12. 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 Mrkvička, Petr Sedlář.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Finanční výbor ve složení Václav Vašek, Jaroslav Meduna, Petr Mrkvička podal návrh na roz. opatření č. 5.
Rozpočtové opatření č. 5 - Z důvodu prodeje hasičského vozu V3S se upravuje rozpočet takto:
- § 5512 položka 3113 se navyšuje o 43 tisíc Kč.
Proti rozpočtovému opatřením č.5 nebylo žádných připomínek a při hlasování bylo jednohlasně schváleno.
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6. Z důvodu loňské havárie zamrzlé vody na v budově OÚ bylo navrženo instalovat protizámzové temperační
topidlo do prostor WC. OZ tento návrh projednalo a instalaci uvedeného zařízení jednohlasně schválilo.
7. Starosta obce otevřel problematiku vstupu obce Vortová do MAS Hlinecko. Po projednání se zastupitelé
rozhodli prozatím do tohoto společenství obcí a firem a organizací nevstupovat a toto rozhodnutí bylo schváleno
hlasováním všemi přítomnými.
8. Starosta obce seznámil zastupitelé s výsledkem ústního jednání ze dne 10.10. 2012 , které proběhlo na pozemku
č. 175 v k.ú Lhoty za účasti starosty obce Ladislava Šmahla, pana Milana Svobody a Ing. Jiřího Rauchfusse
z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů mezi zastoupenými stranami. Na této schůzce bylo domluveno, že
bude vyhotoven geometrický plán pro směnu a odkoupení pozemku pro pana Milana Svobodu. Ing. Jiří Rauchfuss
na tomto jednání oznámil, že prozatím ruší podanou žádost na odkoupení nebo směnu pozemku, kterou podal na
OÚ Vortová v září 2012.
9. OÚ Vortová přijal žádost ze dne 11.10.2012 od pana Pavla Holubce na zřízení věcného břemene pro plynovodní
přípojku k č.p. 46 v obecním pozemku par. č. 532/1 pro VČP Net, s.r.o.
OZ toto projednalo a jednohlasně souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro plynovodní
přípojku k č.p. 46 v obecním pozemku 532/1 zapsaného na L.V. 10001 pro K.Ú. Vortová zapsaného u
Katastrálního úřadu pro Pk, kat. pr. Chrudim, mezi smluvními stranami: Obec Vortová jako strana povinná, VČP
Net, s.r.o. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové – jako strana oprávněná a pan Holubec Pavel, Ležáků 1251,
539 01 Hlinsko v Čechách – investor.

10. Zastupitelé obce Vortová byli seznámeni s průběhem hotových prací v obci při budování splaškové kanalizace.
Dále bylo zastupitelstvo seznámeno se zápisy Výrobních výborů které se konaly na OÚ ve Studnicích.
11. Proběhla diskuse.
12. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
11.10.2012

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Petr Mrkvička

…………………………….

Petr Sedlář

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 10/2012 ze dne 11.10.2012 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze „Zasedání
ZO Vortová“ pod č. j. 10/2012/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce:

_________________
Jindřich Sedláček

