Strana 1

ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 3.9.2015
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j. 9/2015/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Lukáš Pešek, Jindřich Šmahel
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Jaroslav Meduna, Jindřich
Šmahel, Lukáš Pešek
Ostatní přítomní:
Účetní obce: ing.Hana Vašková
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Petr Mrkvička, Ivana Nováková,
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. Smlouva s Pardubickým krajem
6. Výběrové řízení
7. Žádost o prodej pozemku – Kadlecovi Hlinsko
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, Jindřich Šmahel
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Starosta obce seznámil OZ se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce pro rok 2015, II. kolo. Zastupitelé se s
touto smlouvou seznámili a po projednání ji jednohlasně schválili.
6. Starosta obce seznámil OZ s výsledkem výběrového řízení na akci - Oprava kapličky ve Vortové.
V termínu pro podání nabídek t. j. do 1.9.2015 do 18.00 hodin byly dle zadávacího řízení do soutěže
doručeny celkem tři nabídky, které všechny splňovali požadavky zadávací dokumentace. Nejnižší
nabídkovou cenu nabídla firma Stavby Kapitán s.r.o. . Současně bylo OZ seznámeno se Smlouvou o dílo
s vítěznou firmou. Zastupitelstvo toto projednalo a výsledek výběrového řízení a Smlouvu o dílo
jednohlasně schválili.
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7. OÚ Vortová přijal žádost ze dne 31.8.2015 od manželů Aleny a Jaroslava Kadlecových, bytem
Anglická 1494, 539 01 Hlinsko, na koupi části obecního pozemku p.č.60/4 v k.ú. Vortová o výměře cca
250 m2. Jedná se o pozemek, který je léta užíván za účelem chovu včel a tento účel bude zachován.
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.

8. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse:
9. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany

Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
3.9.2015

…………………

Ověřovatelé zápisů: Lukáš Pešek
Jindřich Šmahel

………………
………………

Usnesení ZO Vortová č. 9/2015 ze dne 3.9.2015 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 9/2015/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:
_________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

