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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 5.9.2013
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.10/2013/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Petr Sedlář, 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. Nabídka územního plánu.
6. Žádosti o prodej části pozemku.
7. Rozpočtová zněna č. 9 a č.10
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 Sedlář, Václav Vašek
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.

5. Starosta obce seznámil s přijatými nabídkami na zpracování územního plánu obce. Dle podmínek výběrového
řízení byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, kterou nabídl Ing. Arch. Milan Vojtěch, Nerudova 77,
533 04 Sezemice.
6. Na OÚ Vortová byly doručeny žádosti o odprodej části obecních pozemků č. 60/31, č. 60/47, č. 62/11 od pana
Jiřího Bendy za č.p. 111 a pana Václava Seiferta na odprodej části pozemku č. 60/31. Zastupitelstvo tyto žádosti
projednalo a vzhledem k tomu, že pozemky obou žadatelů spolu sousedí, bylo dohodnuto, že se rozhodne až na
základě místního šetření přímo na místě, které bylo stanoveno na 7.9.2013. Tímto šetřením za přítomnosti
zastupitelů a žadatelů byly stanoveny hranice přímo v terénu. Schválení prodeje bude předmětem dalšího zasedání,
až po uplynutí 15-ti dní Oznámení o prodeji obecního majetku.
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7. Finanční výbor ve složení Jaroslav Meduna ,Václav Vašek a Petr Mrkvička , předložili k projednání rozpočtové
opatření č.9 a č. 10 :

Rozpočtové opatření č.9
Vzhledem k upřesnění výdajů se rozpočet upravuje takto:
§ 2321

pol.

6121

-220,0 tis. Kč - kanalizační přípojky

§ 6171

pol.

5171

+220,0 tis. Kč – kanalizační přípojky

Zastupitelé toto rozpočtové opatření č.9 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
Rozpočtové opatření č.10
z důvodu konání předčasných voleb byly vráceny nevyčerpané prostředky na volbu prezidenta a tím se rozpočet
upravuje takto:
ÚZ 98008

pol.

4111

-12,2 tis. Kč -

ÚZ 98008

§ 6118

pol. 5901

+12,2 tis. Kč -

Zastupitelé toto rozpočtové opatření č.10 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.

8. Proběhla diskuse.
9. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
5.9.2013 a 7.9.2013

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Václav Vašek

…………………………….

Petr Sedlář

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 10/2013 ze dne 5.9.2013 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 10/2013/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________

Místostarosta obce:

Ladislav Šmahel

_________________
Jindřich Sedláček

Razítko:
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