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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 1.11.2012
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.11/2012/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Ivana Nováková, Václav Vašek
Přítomní členové Zastupitelstva obce:Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Jaroslav Meduna, Petr Sedlář, Ivana
Nováková, Václav Vašek
Účetní obce: ing.Hana Vašková
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Petr Mrkvička
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.6
6. Finanční příspěvek SK Vortová.
7. Žádost o prodej pozemku.
8. Žádost o prodej plynovodu.
9. Kanalizace.
10. Diskuse.
11. Závěr

1. Zasedání zahájil starosta obce pan Ladislav Šmahel, které také řídil. V úvodu přivítal všechny přítomné a
seznámil je s programem zasedání, který byl hlasováním schválen.
2. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu: Ivana Nováková, Václav Vašek.
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 podal návrh na rozpočtové opatření č. 6.
Rozpočtové opatření č. 6 - Z důvodu přijetí dotace na volby se upravuje rozpočet takto:
Příjmy: UZ 98193
položka 4111 +33 tisíc Kč.
Výdaje: UZ §6115

položka 5175
položka 5021
položka 5139
položka 5173
položka 5901
Celkem:

+1 tisíc Kč
+13,2 tisíc Kč
+1,5 tisíc Kč
+0,3 tisíc Kč
+17,0 tisíc Kč
+ 33,0 tisíc Kč.

Proti rozpočtovému opatřením č.6 nebylo žádných připomínek a při hlasování bylo jednohlasně schváleno.
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6. Místní fotbalový oddíl SK Vortová podal žádost o finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na provoz soutěžního
ročníku 2012/2013. Zastupitelé tento požadavek projednali a finanční příspěvek fotbalovému oddílu hlasováním
odsouhlasili.
7. Na OÚ Vortová byla od firmy PEN – projekty energetiky s.r.o. zastupující firmu ČEZ Distribuce, a.s. doručena
dne 18.10.2012 žádost o prodej pozemku pod trafostanicí. Jedná se o část pozemkové parcely 532/1 v k.ú. Vortová
o výměře cca 9m2.
Zastupitelé žádost berou na vědomí a nikdo z přítomných nevznesl námitku proti prodeji. Schvalování prodeje
zmíněného pozemku bude zahrnuto do programu příštího zasedání zastupitelstva obce.
8. OÚ Vortová přijal žádost spolu s návrhem pracovní smlouvy na odkoupení plynovodu od firmy VČP Net, s.r.o.
Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04. Předmětem této kupní smlouvy je úplatný převod plynárenského
zařízení včetně všech součástí a příslušenství, které je ve vlastnictví obce Vortová a které bylo realizováno v rámci
stavby „Plošná plynofikace obce Vortová“. Navrhovaná kupní cena činní 1.236.981,- a to ve dvou rovnoměrných
splátkách po doložení smluv o zřízení věcného břemene, geometrických plánů a dalších dokumentů uvedených
v návrhu smlouvy č. 1512000840/170284 jejichž vyhotovení zajistí prodávající (obec) a uhradí potřebné náklady
s prodejem související.
Nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl námitku proti prodeji a při hlasování byl tento prodej jednohlasně
schválen.

9. Zastupitelé obce Vortová byli seznámeni s doručením veřejné vyhlášky kolaudačního rozhodnutí Čj.:
HI21047/2012/0ŽP , které povoluje k trvalému užívání stavby vodního díla odkanalizování obcí Hamry Studnice,
Vortová, které vydal dne 30.10.2012 Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí,jako příslušný vodoprávní
úřad.
10. Proběhla diskuse.
11. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany

Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
1.11.2012

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Ivana Nováková

…………………………….

Václav Vašek

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 11/2012 ze dne 1.11.2012 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze „Zasedání ZO
Vortová“ pod č. j. 11/2012/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

Místostarosta obce:

_________________
Jindřich Sedláček

