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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 7.7.2016
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j. 7/2016/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Jaroslav Meduna, Petr Mrkvička
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Jaroslav Meduna, Petr
Mrkvička, Jindřich Šmahel
Ostatní přítomní:
Účetní obce:
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Ivana Nováková, Lukáš Pešek
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. Žádost o prodej po pozemku.
6. Kaple – dlažba,...
7. Oprava místních komunikací 2. etapa 2016.
8. Rozpočtové opatření č.4.
9. Diskuse.
10. 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: Jaroslav Meduna, Petr Mrkvička.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Starosta obce seznámil, že na OÚ Vortová byla doručena žádost ze dne 11.6.2016 od paní manželů
Venzarových bytem Bronzová 2021/23, 155 00 Praha 5 , na koupi obecního pozemku p.č.92/17 v k.ú.
Vortová o výměře cca 17 m2. Pozemek je léta oplocen a užíván jako zahrada k domu č.p. 77.
Zastupitelé byli seznámeni se snímkem kat. mapy s vyznačením uvedeného pozemku a nikdo
z přítomných neměl k prodeji pozemku námitek. Schválení prodeje bude předmětem dalšího zasedání
spolu s původní žádostí po vyvěšení oznámení o prodeji obecního pozemku.
6. Vzhledem k provedeným celkovým opravám na kapli se již v minulosti zastupitelé zabývali možnou
opravou žulové dlažby před vstupem do kaple. Proto byla zastupitelům předložena nabídka fi. KÁMEN
SKUTEČ na opravu stávající a výměnu pískovcové dlažby a opravu schodů. Zastupitelé s toto projednali
a s nabídkou jednohlasně souhlasili.
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7. Vzhledem k příznivé ceně na opravu místních komunikací byla vítězná firma STRABAG požádána o
nabídku na opravu místních komunikací dalších čtyř částí v naší obci (1.- od transformátoru vpravo
vzhůru, 2. Betlém ke kontejnéru, 3. – nad kaplí nahoru a 4. – od rychty ke kravínu). Zastupitelé byli
s nabídkou na jednotlivé částí seznámeni a po projednání bylo dohodnuto že se opraví všechny čtyři
úseky což bylo následně hlasováním jednohlasně schváleno.

8. Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel a Petr Mrkvička a Jaroslav Meduna předložili k projednání
rozpočtové opatření č.4.
Rozpočtové opatření č. 4
Z důvodu dokončení opravy kaple a upřesnění nákladů na opravu cest se rozpočet upravuje takto:
§3626 pol. 5171
+600,0 tis. Kč - kaple
§2212 pol. 5171
-600,0 tis. Kč - cesty
Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé tyto rozpočtové opatření č.4 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
9. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse.
10. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
7.7.2016

Ověřovatelé zápisů:

…………………

Jaroslav Meduna

………………

Petr Mrkvička

………………

Usnesení ZO Vortová č. 7/2016 ze dne 7.7.2016 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 7/2016/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:
_________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

