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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 7.4.2016
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j. 4/2016/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Petr Mrkvička, Jindřich Šmahel
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Petr Mrkvička, Lukáš
Pešek, Jindřich Šmahel
Ostatní přítomní:
Účetní obce:
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Ivana Nováková, 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. Pojištění právní ochrany DAS.
6. Žádost UNICEF.
7. Oprava plotu na hřbitově – vyjádření CHKO
8. Ústředna veřejného rozhlasu.
9. Rozpočtové opatření č.1
10. Prodej obecního pozemku pí. Venzarová
11. Diskuse.
12. 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: Petr Mrkvička, Jindřich Šmahel
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou firmy DAS na pojištění právní ochrany. Nikdo z přítomných
neměl námitek a hlasováním bylo uzavření smlouvy jednohlasně schváleno
6. Na OÚ Vortová byla doručena žádost od UNICEF o finanční příspěvek na zajištění zásobování pitnou
vodou postižených oblastí. Zastupitelé toto projednali a příspěvek 500 Kč. společně jednohlasně
schválili.
7. Na minulém zasedání byly navrženy varianty na opravu hřbitovní zdi z prefabrikovaných betonových
bloků. Vzhledem k zamítavému stanovisku ze strany CHKO se od tohoto projektu nové hřbitovní zdi
prozatím odchází. Nikdo z přítomných neměl námitek a zastupitelé toto berou na vědomí.
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8. Zastupitelé byli seznámeni s opakujícími se problémy a následnými opravami ústředny veřejného
rozhlasu a nabídkou na dodávku nové ústředny. Zastupitelé toto projednali a se zakoupením nové
ústředny veřejného rozhlasu jednohlasně souhlasí.
9. Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel a Petr Mrkvička , předložili k projednání rozpočtové
opatření č.1
Rozpočtové opatření č. 1
Z důvodu doplacení dotace na VPP Úřadem práce na rok 2015 se rozpočet upravuje takto:
UZ 13013 N 104 Z 1 pol. 4116 + 4,6 tis. Kč
UZ 13013 N 104 Z 5 pol. 4116 + 21,4 tis. Kč
pol. 1211 ………………………..- 26,0 tis Kč
Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé toto rozpočtové opatření č. 1 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
10. OÚ Vortová přijal žádost ze dne 31.3.2016 od paní manželů Venzarových bytem Bronzová 2021/23,
155 00 Praha 5 , na koupi obecního pozemku p.č.92/14 v k.ú. Vortová o výměře 180 m2.
Zastupitelé byli seznámeni se snímkem kat. mapy s vyznačením uvedeného pozemku. Schválení prodeje
bude předmětem dalšího zasedání po vyvěšení oznámení o prodeji obecního pozemku.
11. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse, z které vyplývá:
a) Zakoupení zahradní sekačky na údržbu obecní zeleně.
b) Zakoupení gastronomického skla do sálu KD (za zničené a vyřazené)
12. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
7.4.2016

Ověřovatelé zápisů:

…………………

Petr Mrkvička

………………

Jindřich Šmahel

………………

Usnesení ZO Vortová č. 4/2016 ze dne 7.4.2016 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 4/2016/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:
_________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

