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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 6.6.2013
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.7/2013/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Ivana Nováková , Václav Vašek
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 76/14.
6. Nátěr střešních krytin na obecních budovách.
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vortová za rok 2012 a
závěrečný účet obce Vortová za rok 2012
8. Přeložka plynu.
9. Rozpočtová zněna č. 5
10. Územní plán
11. Křovinořez.
12. Směrnice pro prodej obecního majetku.
13. Finanční příspěvek pro obec Zálezlice.
14. Bezúplatný převod pozemku.
15. Diskuse.
16. 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 , Václav Vašek
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. 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 bylo
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dohodnuto, že před zhotovením geometrického plánu bude hranice nového pozemku stanovena se
zástupcem obce.
Při hlasování byl prodej uvedeného pozemku jednohlasně schválen
6. Z důvodu špatného stavu nátěrů střešních krytin na obecních budovách bylo navrženo, tyto nátěry
nechat očistit a natřít antikorozním nátěrem. Současně byla předložena nabídka od firmy Bíško Petr,
Budovatelů 1203, Hlinsko. Jedná se celkem o 737 m2 za cenu 114732 Kč. Zastupitelé toto projednali a
nátěr střech jednohlasně schválili.
7. Zastupitelstvu byla předložena Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce Vortová spolu se
závěrečným účtem obce Vortová za rok 2012. Toto bylo projednáno a jednohlasně zastupiteli schváleno
s výhradami.
8. Na OÚ Vortová byla dne 2.5.2013 doručena žádost o přeložku plynu z důvodu vybudování příjezdové
komunikace k pozemkům 70/14 a 70/15, protože stavbou příjezdu by nebylo dodrženo minimální krytí
plynového vedení. OZ Vortová toto projednalo a bylo dohodnuto, že obec Vortová zajistí přeložku
plynového vedení z k pozemkům 60/6, 70/15, 70/14, 70/13, 70/12 v k.ú Vortová.
9. Finanční výbor ve složení Jaroslav Meduna ,Václav Vašek a Petr Mrkvička , předložili k projednání
rozpočtové opatření č.5 : z důvodu úpravy příjmů a výdajů podle dosažené skutečnosti se rozpočet
upravuje takto:
§ 3639 pol. 3111 + 100,0 tis. Kč - pozemky
§ 1031 pol. 5169 +10,0 tis. Kč – sázení lesa
§ 6171 pol. 5169 + 30,0 tis. Kč - služby
§ 3392 pol. 5139 +10,0 tis. Kč – materiál KD
§ 6171 pol. 5171 + 20,0 tis. Kč – opravy OÚ
§ 6171 pol. 5154 +13,0 tis. Kč – el.energie OÚ
§ 6402 pol. 5566 + 17,0 tis. Kč – vratka volby
Zastupitelé toto rozpočtové opatření č.5 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
10. Vzhledem k časové náročnosti a blížícímu se konci platnosti Územního plánu obce Vortová starosta
obce seznámil zastupitelé s tím, že byl osloven Ing, arch. Milan Vojtěch z důvodu zpracování nového
územního plánu.
Nikdo ze zastupitelů nebyl proti a toto OZ bere na vědomí.
11. Starosta obce seznámil zastupitelé, že byl zakoupen nový křovinořez na údržbu obecní zeleně
v hodnotě 12 500,- Kč. Zastupitelé toto berou na vědomí.
12. Ing. Hana Vašková seznámila přítomné se Směrnicí pro přeceňování majetku určeného k prodeji
reálnou hodnotou. Tato směrnice byla zastupitelstvem projednána a hlasováním jednohlasně schválena.
13. Starosta obce navrhl, aby obec Vortová poskytla finanční podporu ve výši 5000,- Kč obci Zálezlice,
která byla postižena nedávnou povodní. OZ toto projednalo a finanční podporu jednohlasně schválilo.
14. OZ Vortová přijalo žádost od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném
převodu (s omezujícími podmínkami) pozemků – p.p.č 25/1 p.p.č. 581 v k.ú. Vortová do majetku obce.
OZ tuto žádost projednalo a hlasováním bezúplatný prodej jednohlasně schválilo.
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15. Proběhla diskuse.
16. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
6.6.2013

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Ivana Nováková
Václav Vašek

…………………………….
…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 7/2013 ze dne 6.6.2013 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 7/2013/ZO Vortová – usnesení.
Starosta obce:

_________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

