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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 5.2.2015
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.2/2015/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Lukáš Pešek, Jaroslav Meduna
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Ivana Nováková, Jaroslav Meduna,
Petr Mrkvička, Jindřich Šmahel, Lukáš Pešek
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. Zajištění dodávky pitné vody pro obecní budovu č.p. 59 (KD, pošta, hospoda)
6. Žádost o kácení dřevin rostoucí mimo les – Lesy ČR
7. Rozdělovací objekt – protipovodňové opatření.
8. Diskuse
9. Závěr

1. Zasedání zahájil starosta (předsedající) obce pan Ladislav Šmahel, které také řídil. V úvodu přivítal všechny
přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu Lukáš Pešek, Jaroslav Meduna.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. OÚ Vortová přijal žádost od jednatele firmy Komutex o příspěvek 50 % z částky 18.560,- na opravu havárie na
společné vodárně zásobující firmu Komutex a obecní budovu č.p. 59.
Zastupitelé toto projednali a vzhledem k nutnosti zajištění dodávky pitné vody pro KD, poštu a hospodu
příspěvek, který činí 9280,- hlasováním jednohlasně schválili.
6. OÚ Vortová přijal žádost od Lesů ČR na kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu připravovaného
pokračování stavebních prací na akci „ Vortovský potok“ . Jedná se o pomístné skupiny keřů vzrůstajících do
opěrných zdí v místech rekonstrukcí. Nikdo z přítomných neměl námitek a OZ tímto žádost bere na vědomí.

7. Místostarosta obce seznámil přítomné s výsledkem zasedání , které se konalo 3.2.2015 na OÚ Vortová za účasti
Obce Vortová, Lesy ČR, Státní poz. fond, AOPK – CHKO Ždárské vrchy MěÚ Hlinsko ŽP. Jednání bylo svoláno
OÚ Vortová za účelem řešení problematiky rozdělovacího objektu u rybníka Utopenec z důvodu vzdouvání vody
do zastavěné části obce a snížení rizika povodní. Bylo dohodnuto, že minimálně do doby finálního převodu
pozemku a rybníka Utopenec v rámci církevních restitucí, zůstane rozdělovací objekt alespoň otevřen a dojde ke
snížení hladiny v rybníce a zlepšení odtokových poměrů ve vodním toku. Nezbytnou manipulací je pověřena Obec
Vortová. Dále bude v levé části proražen zemní val, aby došlo k rozdělení povodňových průtoků mezi koryto a
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rybník. V rámci omezených možností tato opatření směřují ke snížení povodňových stavů v obci a ochraně stavby
hráze rybníka. Z dlouhodobějšího hlediska byl navržen plán na řešení napájení rybníka a stanovení provozní
hladiny. Nikdo z přítomných neměl námitek a OZ tímto bere výsledek jednání na vědomí.

8. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse.

9. Starosta ukončil zasedání.

Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:

Jindřich Sedláček

…………………

Dne:
5.2.2015
Ověřovatelé zápisů: Lukáš Pešek

………………

Jaroslav Meduna

………………

Usnesení ZO Vortová č. 2/2015 ze dne 5.2.2015 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze „Zasedání ZO
Vortová“ pod č. j. 2/2015/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce:
Razítko:

_________________
Jindřich Sedláček

