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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 3.3.2016
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j. 3/2016/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Lukáš Pešek, Jindřich Šmahel
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Ivana Nováková, Petr
Mrkvička, Lukáš Pešek, Jindřich Šmahel
Ostatní přítomní:
Účetní obce:
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Jaroslav Meduna
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. Obecní zaměstnanci.
6. Přírodní památka Návesník.
7. Oprava plotu na hřbitově.
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. Bylo navrženo přijmout obecní zaměstnance na veřejně prospěšné práce. Jedná se o podporovanou
nabídku na umístění uchazeče o zaměstnání od Úřadu práce v Hlinsku. OZ toto projednalo a dohodlo, že
obec zaměstná dva uchazeče o zaměstnání. Při hlasování bylo toto jednohlasně schváleno.
6. OZ bylo seznámeno s Nařízením Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení
přírodní památky Návesník. Předmětem ochrany jsou např. společenstva rašelinných, slatinných a
vlhkých pcháčových luk, … dále vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace kriticky
ohrožených druhů např. ostřice, suchopýrku alpského, …. zmije obecné, skokanů, rosničky,….
Zastupitelé toto projednali, nikdo z přítomných neměl námitek, a ZO Vortová s vyhlášením p.p. souhlasí.
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7. Vzhledem k vyhlášení výzvy Státního zemědělského intervenčního fondu na podporu údržby a obnovy
stávajících památných staveb a kulturně historických hodnot jako jsou : hřbitovní zeď, zvonička, křížová
cesta, atd. , byly zastupitelům předloženy návrhy oplocení včetně orientační kalkulace. Po projednání se
zastupitelé dohodli prověřit na stav. úřadu a CHKO možnost výstavby z prefabrikovaných bloků.

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
3.3.2016

Ověřovatelé zápisů:

…………………

Lukáš Pešek

………………

Jindřich Šmahel

………………

Usnesení ZO Vortová č. 3/2016 ze dne 3.3.2016 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 3/2016/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:
_________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

