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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 2.6.2016
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j. 6/2016/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Jindřich Šmahel, Petr Mrkvička
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Ivana Nováková, Jaroslav
Meduna, Petr Mrkvička, Lukáš Pešek, Jindřich Šmahel
Ostatní přítomní:
Účetní obce:
Omluvení členové Zastupitelstva obce:
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. Schválení prodeje pozemků.
6. Výsledek výběrového řízení – oprava místní komunikace.
7. Rozpočtové opatření 2 a 3.
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: Jindřich Šmahel, Petr Mrkvička.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Starosta obce seznámil OZ s žádostmi o odkoupení částí obecních pozemků, které byly již předmětem
minulého zasedání.
Od minulého zasedání byla podána ústní stížnost od pana Františka Svobody bytem Lhoty 21, který
nesouhlasí s prodejem části obecního pozemku 272/1 v k.ú. Lhoty , o který zažádali manželé Alena a Jan
Málkovi bytem Lhoty 11. Zúčastnění byli pozváni na místní šetření, kde po projednání manželé Málkovi
zrušili svoji žádost o koupi části obecního pozemku ze dne 26.4.2016. Z tohoto důvodu je výše uvedená
žádost vyloučena ze schvalovacího procesu.
K ostatním žádostem nebyl proti prodeji podán žádný podnět od občanů v době vyvěšení oznámení o
prodeji pozemku. Po té vyzval starosta zastupitelé zda nemá někdo z přítomných ke schválení
připomínek a navrhl hlasovat pro schválení prodeje všech níže uvedených pozemků najednou. Nikdo
z přítomných nebyl proti a hlasováním bylo odsouhlaseno, že se bude schvalovat prodej všech pozemků
společně.
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Následně byly zrekapitulovány všechny žádosti o prodej 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 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.
c) 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.
d) žádost ze dne 28.4.2016 od paní Magdalény Táborské bytem Vortová 86, 539 61 Vortová, na
koupi části obecního pozemku p.č. 92/17, p.č. 537/4 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 tyto prodeje obecních pozemků projednali a hlasováním jednohlasně schválili prodej, jak je
uvedeno v bodech 5a), až 5d) .

6. Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem Výběrového řízení na akci – Oprava místní komunikace ve
Vortové. Celkem bylo přijato 5 nabídek a nejnižší nabídkovou cenu podala firma STRAGAG a.s.
Nabídky se pohybovaly v rozmezí 1 277 167,00 Kč do 2 007375,10 Kč. Zastupitelé toto projednali a
s uzavřením Smlouvy o dílo jednohlasně souhlasí.
7. Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel a Petr Mrkvička a Jaroslav Meduna předložili k projednání
rozpočtové opatření č.2 a č.3.
Rozpočtové opatření č. 2
Z důvodu schválení dotace na VPP se rozpočet upravuje takto:
23111 UZ 13101
ZDROJ 1 pol. 4116 +56,0 tis. Kč
23110 UZ 13101
Z 1 §3639 POL. 5031 +10,4 tis. Kč
23110 UZ 13101
Z 1 §3639 POL. 5032 +3,8 tis. Kč
23110 UZ 13101
Z 1 §3639 POL. 5011 +41,8 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 3
Dle dosažené skutečnosti se rozpočet upravuje takto.
§3639 pol. 5137
+20,0 tis. Kč - sekačka, webkamera
§3722 pol. 5137
+12,0 tis. Kč - kontejner na tuk
§3341 pol. 5137
+15,0 tis. Kč - rozhlasová ústředna
§3392 pol. 5137
+1,0 tis. Kč - mikrovlnná trouba
§6171 pol. 5169
+50,0 tis. Kč - služby , servis PC
§3319 pol. 5169
+11,0 tis. Kč - služby v kultuře
§6320 pol. 5163
+6,0 tis. Kč - pojištění
§3639 pol. 5169
-115,0 tis. Kč - služby ostatní
Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé tyto rozpočtové opatření č.2 ač.3 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.

Strana 3

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
2.6.2016

Ověřovatelé zápisů:

…………………

Jindřich Šmahel

………………

Petr Mrkvička

………………

Usnesení ZO Vortová č. 6/2016 ze dne 2.6.2016 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 6/2016/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:
_________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

