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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 2.3.2017
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j. 3/2017/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání:
zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Jindřich Šmahel, Petr Mrkvička
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Lukáš
Pešek, Jindřich Šmahel, Petr Mrkvička
Ostatní přítomní:
Účetní obce: ing.Hana Vašková
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. Projednání inventury 2016.
6. Vodovod.
7. Příspěvek na místní prodejnu potravin.
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. Účetní obce Ing. Hana Vašková seznámila přítomné s inventarizační zprávou ke dni
31.12.2016. Zápis o provedené inventarizaci byl projednán a Zastupitelstvo obce Vortová
tento zápis schválilo bez připomínek.
6. Zastupitelstvo obce Vortová projednalo a schválilo termín Veřejné schůze ohledně
obecního vodovodu na 22.3.2017 od 17.00 hod, kde budou přítomni zástupci Vodárenské
společnosti Chrudim, kteří objasní podmínky a provoz veřejného vodovodu.
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7. OZ bylo seznámeno s žádostí o finanční příspěvek na pořízení pokladny EET od paní
Jany Šírkové, která provozuje místní prodejnu potravin. Zastupitelé toto projednali a
hlasováním (4x pro a 1x proti) odsouhlasili finanční příspěvek ve výši 4000,- Kč.

8. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse.
a) Vzhledem k havarijnímu stavu střechy a stěn spodní hasičské zbrojnice bylo
dohodnuto, že se pozve pokrývačská firma, která by navrhla a provedla řešení , aby
se na střeše nezadržoval sníh , který se sesouvá ze střechy OÚ a tím nedocházelo
k průhybu krovu namáhání stěn.

9. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:

Jindřich Sedláček …………………

Ověřovatelé zápisů:

Dne:

2.3.2017

Petr Mrkvička ………………
Jindřich Šmahel

………………

Usnesení ZO Vortová č. 3/2017 ze dne 2.3.2017 uloženo jako samostatná příloha
zápisů ze „Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 3/2017/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:

_________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

Razítko:

