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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 6.4.2017
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j. 4/2017/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání:
zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Ivana Nováková, Lukáš Pešek
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Lukáš
Pešek, Ivana Nováková, Petr Mrkvička
Ostatní přítomní:
Účetní obce: ing.Hana Vašková
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Jindřich Šmahel, 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. Žádost o prodej obecního pozemku.
6. Vodovod – přihláška k odběru.
7. Oprava střechy na hasičské zbrojnici 2.
8. Diskuse – Přístřešek před OÚ.
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: Ivana Nováková, Lukáš Pešek
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Na obecní úřad byly doručeny žádosti o prodej obecních pozemků:
a) od pana Milana Šírka na odkoupení pozemku p.č. 59/6 v k.ú. Vortová o výměře 89 m2.
Nikdo ze zastupitelů neměl připomínek a schvalování prodeje bude předmětem příštího
zasedání po vyvěšení Oznámení o prodeji obecního pozemku.
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b) od pana Václava Seifrta na odkoupení části obecního pozemku 60/4 a 566/2 před
Vítoní za účelem zbudování parkoviště pro autobus. Po projednání se prodej zamítl tak
jak tomu již bylo 6.3.2008 a byl navržen pronájem nebo parkování na autobusové točně.
6. Starosta obce seznámil zastupitele jakým způsobem bude zhotovena oprava střechy na
spodní hasičské zbrojnici, kterou bude provádět fi. Bíško. Odhadovaná cena činí cca
62 000,- Kč a může být upravena až podle náročnosti opravy.
7. Zastupitelstvo obce Vortová projednalo a schválilo Závaznou přihlášku k napojení
nemovitosti na veřejný vodovod.

8. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse z které vyplývá:
a) Vzhledem k tomu, že bude prováděna oprava střechy na hasičské zbrojnici, bylo
navrženo zastřešení chodníku před vstupem na OÚ za účelem ochrany
procházejících před padajícím sněhem ze střechy OÚ. Zastupitelé toto projednali a
hlasováním schválili.
9. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:

Jindřich Sedláček …………………

Ověřovatelé zápisů:

Dne:

6.4.2017

Ivana Nováková ………………
Lukáš Pešek

………………

Usnesení ZO Vortová č. 4/2017 ze dne 6.4.2017 uloženo jako samostatná příloha
zápisů ze „Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 4/2017/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

_________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

