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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 4.8.2016
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j. 8/2016/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Lukáš Pešek, Ivana Nováková
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Petr Mrkvička, Jindřich
Šmahel, Ivana Nováková, Lukáš Pešek
Ostatní přítomní:
Účetní obce: Ing. Hana Vašková
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. Schvalování prodeje pozemků – Venzarovi.
6. Zastávka a bezpečnost na hlavní křižovatce.
7. Diskuse.
8. 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 OZ s žádostmi o odkoupení částí obecních pozemků, které byly již předmětem
minulých zasedání. 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. a žádost ze dne 31.3.2016 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 uvedených pozemků.
K žádosti 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.
Zastupitelé tento prodej obecních pozemků projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
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6. OZ projednalo možnost řešení bezpečnosti a kvality nastupování na hlavní křižovatce a bylo
dohodnuto, že se na tuto akci zhotoví projekt, který by tuto situaci řešil jako je např. čekárna, přechod,
chodník, atd. s možností využití dotace.

7. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse ,ze které vyplývá:
a) Vzhledem k velkému množství separovaného odpadu především plastů bylo navrženo nakoupit
ještě jeden kontejner. Po projednání byl schválen nákup 1ks kontejneru na plasty a 1ks kontejneru
na sklo, s tím, že se vytvoří nové svozové místo na točně.
b) Vzhledem k provozování občasného letního kina různých dětských a společenských akcí bylo
dohodnuto zakoupení použité ozvučovací techniky.
8. Starosta ukončil zasedání.

Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
4.8.2016

Ověřovatelé zápisů:

…………………

Ivana Nováková

………………

Lukáš Pešek

………………

Usnesení ZO Vortová č. 8/2016 ze dne 4.8.2016 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. /2016/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:
_________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

