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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 2.10.2014
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.10/2014/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Václav Vašek, Ivana Nováková
Přítomní členové Zastupitelstva obce:
Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Ivana Nováková, Jaroslav Meduna, Petr Mrkvička, Petr Sedlář, Václav Vašek
Ostatní přítomní:
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. Rozpočtová změna č.10
6. Prodej části obecního pozemku pro pana Čestmíra Gregora.
7. Čištění potoka.
8. Žádost o dotaci na opravu oplocení před poštou a hospodou.
9. Diskuse
10. 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 Jaroslav Meduna, Petr Mrkvička.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Finanční výbor ve složení Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička , předložili k projednání rozpočtové opatření č.10
Rozpočtové opatření č.10 – úprava výdajů dle skutečnosti
Dle dosažené skutečnosti se rozpočet upravuje takto:
§
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tis. Kč - správní poplatek

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

6. OÚ Vortová přijal dne 8.9.2014 žádost od pana Čestmíra Gregora bytem, Jiráskova 1335,
53901 Hlinsko na koupi části obecního pozemku č. par. 94/1 v KÚ Vortová,
který byl geometrickým plánem č. 229-1093/2014 nově označen jako p.č. 94/10
o výměře 64 m2. Oznámení o prodeji pozemku bylo vyvěšeno do 23.9.2014.
Zastupitelé byli s tímto geometrickým plánem seznámeni a po projednání byl prodej zmíněného pozemku
jednohlasně schválen.
7. Starosta obce seznámil přítomné s obsahem jednání týkající se čištění a opravy břehů Vortovského potoka, které
proběhlo dne 26.9.2014 v kanceláři OÚ, za přítomnosti investora (správce toku Lesy ČR), zhotovitele, stavebního
dozoru a zástupců obce.
Tento den bylo předáno staveniště. Stavební práce by měly začít do konce října 2014 a do konce roku by měla být
hotová první etapa a to od hlavního mostu po proudu k lávce.
8. Místostarosta obce seznámil přítomné s tím, že byla na Pardubický kraj podána žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova na opravu chátrajícího oplocení od pomníku padlých k hospodě. Tato žádost bude projednávána
radu PK na přelomu března a dubna 2015.
9. Proběhla diskuse.
10. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:

Jindřich Sedláček

Dne:

2.10.2014

Ověřovatelé zápisů:

…………………

Václav Vašek

…………………………….

Ivana Nováková

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 10/2014 ze dne 2.10.2014 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze „Zasedání ZO
Vortová“ pod č. j. 10/2014/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________

Místostarosta obce:

Ladislav Šmahel

Razítko:

_________________
Jindřich Sedláček

