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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 2.7.2015
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.7/2015/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Jindřich Šmahel, Ivana Nováková
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Ivana Nováková, Petr
Mrkvička, Jaroslav Meduna, Jindřich Šmahel
Ostatní přítomní:
Účetní obce: ing.Hana Vašková
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Lukáš Pešek
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. Prodej obecních pozemků:
a) – manželé Holubcovi
b) – Sodomka Rudolf
c) – Zdražil Miroslav
6. Žádost o příspěvek – UNICEF
7. Smlouva s Par. krajem – dotace oprava plotu před poštou a hospodou.
8. Pořízení pož. stříkačky pro zásahovou jednotku.
9. Rozpočtové opatření č.5 – člen. příspěvky DSO
10. Diskuse
11. 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: Jindřich Šmahel, Ivana Nováková
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5 a) OÚ Vortová přijal žádost ze dne 2.7.2015 od manželů Holubcových, bytem Ležáků 1251, 539 01
Hlinsko, na koupi části obecního pozemku p.č.60/27 v k.ú. Vortová o výměře cca 50 m2. Jedná se o
pozemek, který je léta užíván a stojí na něm zahradní kolna.
Zastupitelé byli seznámeni se snímkem kat. mapy s vyznačením uvedeného pozemku. Nikdo
z přítomných neměl proti prodeji připomínek a schválení prodeje bude předmětem dalšího zasedání po
vyvěšení oznámení o prodeji obecního pozemku.
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5 b) OÚ Vortová přijal žádost ze dne 7.6.2015 od pana Rudolfa Sodomky, bytem Vortová č.p. 110, 539
61 Vortová, na koupi části obecního pozemku p.č.530/1 v k.ú. Vortová o výměře cca 400 - 500 m2.
Jedná se o pozemek, který je jako přístupový pro Č.P. 53.
Zastupitelé byli seznámeni se snímkem kat. mapy s vyznačením uvedeného pozemku. Nikdo
z přítomných neměl proti prodeji připomínek a schválení prodeje bude předmětem dalšího zasedání po
vyvěšení oznámení o prodeji obecního pozemku.
5 c) OÚ Vortová přijal žádost ze dne 1.7.2015 od pana Miroslava Zdražila, bytem Dolní 1740/5, 591 01
Žďár n/S, na koupi části obecního pozemku p.č. 59/1 a 60/7 v k.ú. Vortová, dle geometrického plánu
231-55/2014 ze dne 17.10.2014, kde jsou předmětem koupě nově odděleny pozemky č. 59/8, 59/9,
60/118, 60/119, 60/120 a zast. pl. 176 o celkové výměře cca 227 m2. Jedná se o oplocený pozemek,
který je léta užíván.
Zastupitelé byli seznámeni se snímkem kat. mapy s vyznačením uvedeného pozemku. Nikdo
z přítomných neměl proti prodeji připomínek a schválení prodeje bude předmětem dalšího zasedání po
vyvěšení oznámení o prodeji obecního pozemku.
6. . Na OÚ Vortová byla doručena žádost od UNICEF na přikrývky a zdravotnický materiál. OZ toto
projednalo a jednohlasně odsouhlasilo příspěvek 500,- Kč.
7. Starosta obce seznámil OZ s obsahem smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova od
Pardubického kraje. OZ toto projednalo a nikdo z přítomných neměl námitek a hlasováním OZ tuto
smlouvu jednohlasně schválilo.
8. Starosta obce seznámil OZ, že byla pořízena starší zásahová hasičská stříkačka PS 12 pro účely
zásahové jednotky obce. Nikdo z přítomných neměl námitek a s pořízením stříkačky OZ jednohlasně
souhlasí.
9. Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel, Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička , předložili k projednání
rozpočtové opatření č.5
Rozpočtové opatření č. 5 – členské příspěvky DSO
Rozhodnutím shromáždění DSO Studnice, Hamry, Vortová se obcím vracejí členské příspěvky.
§ 2321 Pol.
5329
-12,4
tis. Kč
§ 6171
pol.
5169
+12,4
tis. Kč - služby
Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé toto rozpočtové opatření č.5 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
10. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse:
a) - Na podněty občanů bylo upozorněno, že fi. Komutex v minulosti několikrát vyvážela odpad do
obecního kontejneru na komunální odpad. Společně bylo dohodnuto prověřit tuto skutečnost a
oslovit vedení firmy, s cílem zaplatit 1x odvoz kom. odpadu fi. Komutex.
b) – Již v minulosti bylo upozorněno na špatný stav lávky u hráze rybníka Utopenec a řešilo se zda
provést opravu částečnou nebo kompletní výměnu bednění. Po projednání bylo dohodnuto, že se
provede kompletní výměna bednění.

11. Starosta ukončil zasedání.
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Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 3 strany

Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
2.7.2015

…………………

Ověřovatelé zápisů: Jindřich Šmahel

………………

Ivana Nováková

………………

Usnesení ZO Vortová č. 7/2015 ze dne 2.7.2015 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 7/2015/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:
_________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

