Strana 1

ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 1
ze zasedání, které se konalo dne
8.1.2015 od 17.00 do 19.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 1/2015 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1. prodej a koupi pozemku mezi obcí Vortová a panem Melínem.
OÚ Vortová přijal žádost ze dne 6.11.2014 od pana Martina Melína bytem, Svatopluka Čecha 241, Pardubice,
na koupi části obecního pozemku v k.ú. Lhoty dle geometrického plánu 85-55/2014, a prodeje části pozemku
pana Melína, kde pan Melín získá od obce Vortová díly „a“ a „e“ o celkové výměře 177 m2, a obec Vortová
od pana Melína díl „c“ o výměře 7 m2. Tento návrh byl OZ již projednáván 4.12. 2014, a ani nebyla vznesena
žádná připomínka od občanů v době vyvěšení oznámení o prodeji obecního pozemku.
Zastupitelé byli s uvedeným geometrickým plánem seznámeni a nikdo z přítomných neměl proti prodeji
připomínek a při hlasovávání byl prodej i nákup pozemků jednohlasně schválen.

2. prodej pozemku pro pana Gregora.
OÚ Vortová přijal žádost ze dne 24.11.2014 od pana Miloslava Gregora, bytem Družstevní 1287. Hlinsko, na
koupi obecního pozemku p.č.94/3 v k.ú. Vortová o výměře 25 m2. Jedná se o pozemek uvnitř zahrady, ale dle
evidence KN je ve vlastnictví obce. Tento návrh byl OZ již projednáván 4.12. 2014, a ani nebyla vznesena
žádná připomínka od občanů v době vyvěšení oznámení o prodeji obecního pozemku.
Zastupitelé byli seznámeni se snímkem kat. mapy s vyznačením uvedeného pozemku. a nikdo z přítomných
neměl proti prodeji připomínek a při hlasovávání byl prodej pozemku jednohlasně schválen.

3. -1. aktualizaci Rozvojového Strategického dokumentu obce Vortová na období 2014 – 2020
OZ projednalo aktualizaci Rozvojového Strategického dokumentu obce Vortová na období 2014 – 2020
v bodě 7 – Aproximální stanovení nákladů na jednotlivé akce,…. OZ tuto aktualizaci č.1 Rozvojového
Strategického dokumentu obce Vortová na období 2014 – 2020 projednalo a hlasováním jednohlasně
schválilo.

4. Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce č1/2012 ze dne 4.12.2012
Zastupitelstvo obce Vortová projednalo Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce č1/2012 ze dne
4.12.2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Návrh úpravy čl. 4 – Sazba poplatku:
Sazba poplatku činí 400,- Kč za osobu trvale bydlící nebo za rekreační objekt a je tvořena:
a) Z částky 10,- Kč za kalendářní rok.
b) Z částky 390,- Kč za kalendářní rok – tato částka je stanovena podle skutečných
vynaložených nákladů obce na likvidaci odpadu v roce 2014 tj. 118 205,- Kč a koeficient
poplatníků je 303.
Zastupitelé tento Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce č1/2012 projednali a hlasováním
jednohlasně schválili.
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5. – Rozhodnutí starosty o zákazu a omezení stánkového prodeje v den st. masopustu.
V závěru zasedání proběhla diskuse z které vyplývá následující:
Z důvodu blížícího se staročeského masopustu bylo upozorněno na nevhodnost v tento den trpět v obci
pouťové atrakce, prodejní stánky a prodejce s nesouvisejícími suvenýry, nebo s občerstvením.
Po projednání se OZ dohodlo navrhnout a podpořit Rozhodnutí starosty zakazující nebo omezující tyto
atrakce nebo stánkové, nebo jim podobné prodeje v den konání masopustu.

6. – nákup ubrusů do sálu KD
Dále bylo upozorněno na již špatný stav ubrusů v místním KD. Po projednání bylo dohodnuto, že se
nakoupí sada 40 – 50 kusů nových ubrusů.

Zapsal: Jindřich Sedláček ………………
Dne:
8.1.2014

Vyvěšeno dne: 15.1.2015
Sejmuto dne: 30.1.2015
Vyvěšeno též elektronicky.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček

Razítko:

