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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 5
ze zasedání, které se konalo dne
5.5.2016 od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláři OÚ.
Č. j. 5/2016 ZO Vortová-usnesení

ZO Vortová schvaluje:
1.- Otevřená výzva, Návrh smlouvy o dílo pro akci: Oprava místní komunikace

Zastupitelé byli seznámeni s obsahem Otevřené výzvy pro výběrové řízení na akci – Oprava místní
komunikace ve Vortové a s Návrhem smlouvy o dílo. Zastupitelé toto projednali a s obsahem a
zveřejněním jednohlasně souhlasí.
2.- Závěrečný účet obce za rok 2015, Účetní závěrka za rok 2015

Finanční výbor ve složení Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička , předložili ke schválení:
a) Závěrečný účet obce za rok 2015 spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce Vortová za
rok 2015. Zastupitelé obojí jednohlasně schválili bez výhrad.
b) Účetní závěrku za rok 2015. Zastupitelé Účetní závěrku jednohlasně schválili.
3.- kontrola Úřadu práce , odměna

Starosta obce seznámil OZ s výsledkem kontroly Úřadu práce ČR pobočka v Pardubice pro příjemce
veřejné finanční podpory na veřejně prospěšné práce. Výsledek kontroly je bez závad a účetní obce
Ing. Hana Vašková byla pracovníky kontroly pochválena za vzorné a bezchybné vedení dokladů.
Z tohoto důvodu starosta navrhl jednorázovou odměnu pro účetní obce ve výši 1000 Kč. Zastupitelé
toto projednali a s výsledkem kontroly a odměnou pro účetní jednohlasně souhlasí.
ZO Vortová bere na vědomí:
4.- žádosti o prodej pozemku

OÚ Vortová přijal žádosti na koupi obecních pozemků :
a) žádost ze dne 27.4.2016 od manželů Slavomíry a Jana Daleckých bytem ČSA č.p. 1407 539
01 Hlinsko, na koupi části obecního pozemku p.č.530/1 v k.ú. Vortová o výměře cca 100 m2.
Jedná se o pozemek v čelní části před pozemkem 530/8.
b) žádost ze dne 21.4.2016 od manželů Aleny a Jana Málkových bytem Vortová – Lhoty 11,
539 01, na koupi části obecního pozemku p.č. 272/1 v k.ú. Lhoty.
c) žádost ze dne 2.5.2016 od paní Anny Svobodové bytem Vortová 17, 539 61 Vortová, na
koupi části obecního pozemku p.č. 530/1 v k.ú. Vortová o výměře 130 m2. Jedná se o
oplocený pozemek, který je léta užíván k domu č.p. 17.
d) žádost ze dne 5.5.2016 od pana MUDr. Petra Škapy PhD bytem Hnězdenská 767/4 , 180
00 Praha 8, na koupi obecního pozemku p.č. 60/4 díl a (7 m2), p.č. 60/4 díl b (58 m2) v k.ú.
Vortová , dle geometrického plánu 72-123/92. Jedná se o oplocený pozemek, který je léta
užíván k domu č.p. 81.
e) žádost ze dne 28.4.2016 od paní Magdalény Táborské bytem Vortová 86, 539 61 Vortová,
na koupi obecního pozemku p.č. 92/17 (189 m2), p.č. 537/4 (112 m2) a část pozemku p.č.
97/1 v k.ú. Vortová o výměře cca 50 m2. Jedná se o oplocený pozemek, který je léta užíván
k domu č.p. 86.
Zastupitelé byli seznámeni se snímkem kat. mapy s vyznačením uvedeného pozemku. Schválení
prodeje bude předmětem dalšího zasedání po vyvěšení oznámení o prodeji obecního pozemku.
Zastupitelé toto berou na vědomí.
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5.- dotace na kalové čerpadlo od Pardubického kraje

Zastupitelé byli seznámeni s tím, že Rada pardubického kraje schválila dotaci do výše 10 000,- na
pořízení kalového čerpadla s příslušenstvím pro SDH.
Zapsal: Jindřich Sedláček ………………
Dne:
5.5.2016
Vyvěšeno dne: 16.5.2016

Sejmuto dne:

1.6.2016

Vyvěšeno též elektronicky.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce:_________________
Jindřich Sedláček
Razítko:

