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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 3.8.2017
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j. 8/2017/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání:
zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Ivana Nováková, Jindřich Šmahel
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Lukáš
Pešek, Ivana Nováková, Petr Mrkvička, Jaroslav Meduna, Jindřich Šmahel
Ostatní přítomní:
Účetní obce:
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. Rozpočtová změna č. 5.
6. Schvalování prodeje obecního pozemku – Václav Seifrt. Jiří Benda.
7. Územní plán.
8. Lávka.
8. Výběrové řízení – Projekční práce – Veřejný vodovod Vortová.
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: Ivana Nováková, Jindřich Šmahel
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Finanční výbor ve složení Jindřich Šmahel, Petr Mrkvička a Jaroslav Meduna

předložili k projednání rozpočtové opatření č.5.
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Rozpočtové opatření č. 5
Dle dosažené skutečnosti se rozpočet upravuje takto:
§1032 pol. 5169
+ 20,0 tis Kč – těžba v lese
§1032 pol. 2111
+ 30,0 tis Kč – prodej dřeva
§3639 pol. 5171
- 80,0 tis Kč – opravy ostatní
§6171 pol. 5169
+ 90,0 tis Kč – služby ostatní
Rozpočet zůstává vyrovnaný.
Zastupitelé tyto rozpočtové opatření č.5 projednali a hlasováním jednohlasně schválili.
6. Na obecní úřad byly doručeny žádosti o prodej části obecního pozemku od
pana Václava Seiferta a od pana Jiřího Bendy na odkoupení části obecního pozemku p.č.
60/52 v k.ú. Vortová. Jedná se o dlouhodobě oplocený pozemek před č.p. 104 a č.p. 111.
Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky k prodeji a ani nebyl podán podnět od občanů
proti prodeji zmíněných pozemků v době vyvěšení Oznámení o prodeji obecního
pozemku.
Hlasováním byl tento prodej části obecního pozemku 60/52 jednohlasně schválen.

7. Starosta obce informoval OZ o uskutečněném veřejném zasedání, které proběhlo
31.7.2017 od 15.00 hodin na OÚ Vortová ohledně konečné podoby ÚP Vortová za účasti
pracovníků územního plánování v Hlinsku a autora ÚP ing. arch. Milana Vojtěcha, kteří
byli k dispozici zodpovědět občanům případné dotazy.
Zastupitelé se k tomuto dohodli vyvolat jednání s majiteli soukromých pozemků
určených pro výstavbu.
8. Vzhledem k neutěšenému stavu lávky přes Vortovský potok bylo společně projednáno
a navrženo následující. Do příštího zasedání zjistit cenu, projekt, možnosti vyrobení,
samonosné lávky bez opory v korytě.

9. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse:
a) Byla přijata ústní stížnost od pana Daniela Makovského na opakované rušení
nočního klidu provozem vysokozdvižného vozíku ve firmě KOMUTEX v časných
ranních hodinách cca od 4.30 hod. OZ toto bere na vědomí a bude problém řešit
s vedením firmy.
b) Byla přijata ústní stížnost od pana Antonína Jirmáska na nevhodné chování dětí na
návsi před čp. 59. Pokud bude toto zjištěno, budou jednotlivci napomenuti jak
provozovatelem pohostinství, tak zástupci obce.
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10. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 3 strany

Zapsal:

Jindřich Sedláček …………………

Ověřovatelé zápisů:

Dne:

3.8.2017

Ivana Nováková ………………
Jindřich Šmahel ………………

Usnesení ZO Vortová č. 8/2017 ze dne 3.8.2017 uloženo jako samostatná příloha
zápisů ze „Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 8/2017/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

_________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

