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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 2.5.2013
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.6/2013/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Petr Mrkvička, Jaroslav Meduna
Přítomní členové Zastupitelstva obce:
Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Petr Sedlář, Ivana Nováková, Petr Mrkvička, Václav Vašek, Jaroslav Meduna
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. Prodej části obecního pozemku 94/1.
6. Prodej části obecního pozemku 76/14.
7. Rozpočtová zněna č. 4
6. Příspěvek UNICEF
7. Rozpočtová zněna č. 3
8. Změna provozu místní pobočky ČESKÉ POŠTY
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 Petr Mrkvička, Jaroslav Meduna
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.

5. Na OÚ Vortová byla doručena žádost o odprodej části obecního pozemku č. 94/1 od pana Leopolda Mataje před
č.p. 64. Zastupitelstvo tuto žádost projednalo a bylo dohodnuto, že se rozhodne až na základě místního šetření
přímo na místě, které proběhlo ještě týž den. Na zmíněném pozemku je uložena dešťová i splašková kanalizace a
ochranné pásmo od koryta potoka. Po ukončení prohlídky zastupitelstvo rozhodo a odsouhlasilo, že pozemek
obec Vortová prodávat nebude a žádost o prodej je tímto zamítnuta.
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6. Na OÚ Vortová byla dne 2.5.2013 doručena žádost o odprodej části obecního pozemku č.p.76/14 od pana
Radka Jehličky za č.p. 75 o celkové výměře cca 250 m2. Zastupitelé toto projednali a nikdo z přítomných neměl
proti prodeji připomínek. Schválení prodeje bude předmětem dalšího zasedání, až po uplynutí 15-ti dní Oznámení
o prodeji obecního majetku.

7. Finanční výbor ve složení Jaroslav Meduna ,Václav Vašek a Petr Mrkvička , předložili k projednání rozpočtové
opatření č.4 : z důvodu úpravy výdajů podle dosažené skutečnosti na nákup stolů a židlí do KD se rozpočet
upravuje takto:
§ 3392
§ 6171
§ 3639

pol.
pol.
pol.

5137
5136
5169

+ 15,0 tis. Kč
-10,0 tis. Kč
- 5,0 tis. Kč

Zastupitelé toto rozpočtové opatření č.4 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.

8. Starosta obce seznámil zastupitelé s obsahem jednání, které proběhlo 17.4.2013 v kanceláři OÚ Vortová na ,
kterém zástupce České pošty Ing. Kamlar představil celostátní projekt Pošta Partner, kdy kamenná pobočka pošty
by byla nahrazena provozovnou výdejní místo. Zastupitelé se podrobně seznámili s obsahem zápisu a po
projednání rozhodli, že s navrhovanou změnou České počty nesouhlasí a požadují zachovat rozsah služeb alespoň
ve stávajícím režimu. Hlasováním bylo toto jednohlasně schváleno.

9. Proběhla diskuse.
10. Starosta ukončil zasedání.
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Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
2.5.2013

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Petr Mrkvička

…………………………….

Jaroslav Meduna

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 6/2013 ze dne 2.5.2013 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze „Zasedání ZO
Vortová“ pod č. j. 6/2013/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce:

_________________
Jindřich Sedláček

