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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 1.6.2017
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j. 6/2017/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání:
zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Jaroslav Meduna, Ivana Nováková
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Lukáš
Pešek, Ivana Nováková, Petr Mrkvička, Jindřich Šmahel, Jaroslav Meduna
Ostatní přítomní:
Účetní obce: ing.Hana Vašková
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. Dotace pro SDH – plovoucí čerpadlo.
6. Žádost o prodej obecního pozemku – Milan Šírek.
7. Dlažba před KD.
8. Nabídky na opravu Hřbitovní zdi.
9. Rozpočtová změna č. 2
10. Diskuse – a) Zabezpečovací zařízení pro POŠTU PARTNER
- b) Nebezpečný odpad
- c) Žádost SDH o povolení noční soutěže
11. 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: Petr Mrkvička, Jindřich Šmahel
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
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5. Starosta obce seznámil OZ s tím, že Radou Pardubického kraje byla Obci Vortová
schválena účelová dotace 15 000,- Kč na požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany sboru dobrovolných hasičů obce. Konkrétně na plovoucí stříkačku. Zastupitelé
berou toto na vědomí, a s pořízením techniky souhlasí.
6. Na obecní úřad byla doručena žádost o prodej obecního pozemku od pana Milana
Šírka na odkoupení části obecního pozemku p.č. 60/47 v k.ú. Vortová o výměře cca 120
m2 před domem.
Zastupitelé toto projednali a hlasováním byl prodej pozemku zamítnut z důvodu
přístupové cesty ke kanalizaci a možné budoucí stavby protipovodňového suchého poldru.
Hlasy pro prodej pozemku: 1x ano, 6x ne
7. Již v minulosti OZ projednávalo rozšíření žulového chodníku před KD. Z tohoto
důvodu byla oslovena firma Kámen Skuteč, která nabídla cenu cca 48 000,- za zhotovení
tohoto chodníku. Zastupitelé toto projednali a s nabídkou souhlasí a ještě se dohodli, že se
do tohoto chodníku zabuduje litinový stojan na kola.
8. Starosta obce seznámil OZ s výsledkem výběrového řízení na opravu hřbitovní zdi.
Celkem byly osloveny čtyři stavební firmy a do požadovaného termínu byly doručeny dvě
nabídky. Zastupitelé toto projednali a vybrali nabídku s nižší nabídkovou cenu 663 344,s 21% DPH, kterou podala firma M-Bau systém s.r.o.
9. Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel, Petr Mrkvička a Jaroslav Meduna
předložili k projednání rozpočtové opatření č.2, které je přílohou tohoto zápisu.
Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé toto rozpočtové opatření č.2 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
10. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse z které vyplývá:
a) Vzhledem k zajištění bezpečnosti místní pošty byla OZ předložena nabídka na
bezpečnostní zařízení s dálkovým přenosem od firmy Říha Hlinsko v ceně cca
20 000,- . OZ toto projednalo a s nabídkou souhlasí.
b) OZ projednalo termín svozu nebezpečného odpadu a navrhlo 23.6.2017 od 16.00
do 17.00 hodin.
c) SDH Vortová požádal povolení uspořádání noční soutěže v požárním sportu na
hřišti s hlasitou reprodukovanou hudbou po 22.00 hodině. OZ toto projednalo a
s výše uvedeným souhlasí.
11. Starosta ukončil zasedání.
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Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 3 strany
Přílohy: 1.- Rozpočtové opatření č.2
Zapsal:

Jindřich Sedláček …………………

Ověřovatelé zápisů:

Dne:

1.6.2017

Jaroslav Meduna ………………
Ivana Nováková ………………

Usnesení ZO Vortová č. 6/2017 ze dne 1.6.2017 uloženo jako samostatná příloha
zápisů ze „Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 6/2017/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

_________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

