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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 3.10.2013
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.11/2013/ 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. Zpracování územního plánu – pracovní schůzka.
6. a, b, Schvalování žádostí o prodeji částí obecních pozemků.
7. Diskuse.
8. 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. Starosta obce seznámil přítomné s obsahem pracovní schůzky s architektem týkající se zpracování
územního plánu obce, která proběhla 30.9.2013, kde byly stanoveny úkoly a navržen koncept. Po
seznámení starosta vyzval přítomné k návrhům a připomínkám, ke zpracování územního plánu.
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6. a) Na OÚ Vortová byla doručena žádost o odprodej části obecního pozemku č. 60/31, č. 60/47, č.
62/11 od pana Jiřího Bendy za č.p. 111. Místním šetřením dne 7.9.2013 byla stanovena hranice přímo
v terénu pro zpracování geometrického plánu, kterým bude nově oddělen pozemek z p.č. 60/31, p.č.
60/47, č. 62/11 pro pana Jiřího Bendu.
Zastupitelé tento prodej projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
6. b) Na OÚ Vortová byla doručena žádost o odprodej části obecního pozemku č. 60/31, č. 60/47, od
pana Václava Seiferta za č.p. 104. Místním šetřením dne 7.9.2013 byla stanovena hranice přímo v terénu
pro zpracování geometrického plánu, kterým bude nově oddělen pozemek z p.č. 60/31a p.č. 60/47, pro
pana Václava Seiferta.
Zastupitelé tento prodej projednali a hlasováním jednohlasně schválili.

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

Jindřich Sedláček
3.10.2013

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Petr Mrkvička

…………………………….

Jaroslav Meduna

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 11/2013 ze dne 3.10.2013 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 11/2013/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:

_________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

Razítko:

