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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 2.1.2014
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.1/2014/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Václav Vašek, Jaroslav Meduna
Přítomní členové Zastupitelstva obce:
Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Petr Sedlář, Ivana Nováková, Václav Vašek, Jaroslav Meduna, Petr
Mrkvička
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. Dodatek k vyhlášce č.1 o odpadech
6. Odměny OZ
7. Prodej pozemku
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 Václav Vašek, Jaroslav Meduna
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Podle skutečně vynaložených nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2012 byla vypočítána
sazba poplatku na 390,- Kč na osobu trvale bydlící nebo na rekreační objekt.
Z tohoto důvodu OZ projednalo Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce obce Vortová č.1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Zde se upravuje článek 4 Sazba poplatku. OZ toto projednalo a při hlasování byl tento dodatek
jednohlasně schválen.

Strana 2

6. Starosta obce navrhl ponechat odměny zastupitelům za výkon funkcí ve stejné výši jako v uplynulých
letech bez navýšení. Zastupitelé toto projednali, nikdo z přítomných neměl námitek, a ZO Vortová toto
jednohlasně schválilo.
7. Na základě žádosti ze dne 30.11.2013 o odprodej obecního pozemku od paní ing. arch. Jany Řehořové

bytem Brigádníků 366, 530 Pardubice, dle geometrického plánu číslo 80-38/2013 ze dne 4.11.2013.
Jedná se o pozemek par. č.5/3 o výměře 156 m2 oddělen z par. č. 5/1 a o pozemek par. č.272/13 o
výměře 149 m2 oddělen z par. č. 272/1 vše v k.ú. Lhoty. Jedná se dlouhodobě oplocený pozemek
k č.p.18 . Zastupitelstvo toto projednalo a nikdo z přítomných neměl námitek a hlasováním byl tento
prodej obecního pozemku jednohlasně schválen.
8. Proběhla diskuse.
9. Starosta ukončil zasedání.
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Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
2.1.2014

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Václav Vašek

…………………………….

Jaroslav Meduna

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 1/2014 ze dne 2.1.2014 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 1/2014/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:

_________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

Razítko:

