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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 6.9.2012
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.9/2012/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Petr Mrkvička, Ivana Nováková
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. Veřejná schůze .
6. Prodej obecního majetku.
7. Rozpočtová změna č. 4
8. Peněžitý dar.
9. Upozornění na majetkové vztahy.
10. Žádost o prodej nebo směnu pozemku.
11. Kanalizace.
12. Diskuse.
13. 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, Ivana Nováková.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Z důvodu lepší informovanosti občanů jak a kdy bude možno napojovat objekty na veřejnou splaškovou
kanalizaci Zastupitelé obce Vortová projednali termín uspořádání veřejné schůze. Po dohodě byl stanoven termín
na 27.9.2012 od 18.00 hodin v sále KD Vortová.
6. Zastupitelé obce Vortová byli seznámeni s prodejní cenou již nepotřebného hasičského nákladního automobilu
PRAGA V3S včetně ND. Dle usnesení ze dne 9.8.2012 bylo vozidlo nabídnuto formou inzerce a bylo prodáno
zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou , která činí 43.000,- Kč od spol. 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. Praha
18, Letňany, Beranových 698 .
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7. Finanční výbor ve složení Václav Vašek, Jaroslav Meduna podal návrh na rozpočtové opatření č. 4.
Rozpočtové opatření č. 4:
Z důvodu prodeje dřeva z obecního lesa se rozpočet obce Vortová upravuje takto:
§ 1032 položka 2111 + 525,0 tis. Kč
Rozpočet se tímto stává přebytkovým.
Proti rozpočtovému opatřením č.2 nebylo žádných připomínek a při hlasování bylo jednohlasně schváleno.
8. Starosta obce seznámil zastupitelé, že obci Vortová, byl předán peněžitý dar ve výši 5.100,- Kč od pana Jiřího
Hladíka za prodej nepotřebného zemědělského nářadí za traktor ze zrušené místní organizace zahrádkářů s přáním
využít tento dar pro děti v obci.
9. OÚ Vortová přijal od pana Milana Svobody, Holetín 57 upozornění na nedořešení majetkových vztahů na části
parcely č. 175 v k.ú Lhoty , kde v současné době vede místní komunikace.
Po projednání bylo dohodnuto, že bude s panem Svobodou dohodnut termín místního šetření pro vysvětlení
situace a dohodnutí dalšího postupu.
10. OÚ Vortová přijal žádost od pana Jiřího Rauchfusse, Družstevní 1270, Hlinsko o odkoupení nebo směny části
pozemku p.č 278/2 , z důvodu zasahující místní komunikace do pozemků p.č. 176 a p.č 299 v k.ú Lhoty.
Po projednání bylo dohodnuto, že bude s panem Rauchfussem a Svobodou dohodnut termín místního šetření pro
vysvětlení situace a dohodnutí dalšího postupu.

11. 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 zápisy Výrobních výborů které
se konaly na OÚ ve Studnicích.
12. Proběhla diskuse.
13. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
6.9.2012

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Petr Mrkvička

…………………………….

Ivana Nováková

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 9/2012 ze dne 6.9.2012 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze „Zasedání ZO
Vortová“ pod č. j. 9/2012/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce:

_________________
Jindřich Sedláček
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Razítko:

