ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 13. 6. 2019
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č. j. 6/2019/ ZO Vortová – zasedání

Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Lucie Kozlová, Ladislav Šmahel st.

Přítomní členové Zastupitelstva obce: Lukáš Pešek, Mgr. Markéta Laštůvková,
Jindřich Sedláček, Ivana Nováková, Lucie Kozlová
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. Seznámení se smlouvami – výstavba vodovodu
6. Výměna dveří u požární zbrojnice – rozpočet
7. Popelnice na rok 2020
8. Schválení nabídky na projektovou dokumentaci na
zasíťování nových pozemků z důvodu výstavby novostaveb
9. Rozpočtové opatření č. 4
10. Diskuze
11. Závěr

1. Zasedání zahájil starosta (předsedající) obce pan Lukáš Pešek, které také
řídil. V úvodu přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem
zasedání.
2. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu:
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. ZO bylo seznámeno se smlouvou od Agrovysočina a.s. a se smlouvou od
společnosti Ústav pro strukturální politiku zemědělství a.s. z důvodu
výstavby veřejného vodovodu ve Vortové. ZO smlouvy projednalo
a jednohlasně schválilo.
6. ZO bylo seznámeno s nabídkou vybudování nových dveří u požární
zbrojnice od firmy Vrata Šusták. ZO nabídku projednalo a jednohlasně
rozpočet schválilo.
7. Na základě veřejné schůze a orientačního průzkumu bylo vyhodnoceno,
že většina dotazovaných obyvatel je pro zavedení sběru komunálního
odpadu formou popelnic. Na základě výše uvedeného ZO projednalo
a jednohlasně schválilo odvoz komunálního odpadu ve čtrnáctidenním
intervalu od 1. ledna 2020. Dále budou podmínky řešeny s Technickými
službami Hlinsko, kdy bude řešen i nákup popelnic pro obyvatele obce.
8. ZO bylo seznámeno s nabídkou projektové dokumentace na zasíťování
nových pozemků z důvodu výstavby novostaveb od Ing. Hurčíka. Vše bylo
projednáno a schváleno.
9. OZ bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 4 – úprava dle
skutečnosti a dotace na VPP, viz příloha.
(Pro: 6, Proti: 0, Nepřítomní: 1)
10.V závěru proběhla diskuze.
11. Starosta ukončil zasedání.

Zapsala: Mgr. Markéta Laštůvková

…………………

Vyvěšeno dne: 27. 6. 2019

Ověřovatelé zápisů:

Dne: 26. 6. 2019
Sejmuto dne: 19. 7. 2019

Lucie Kozlová

………………

Ladislav Šmahel

………………

Usnesení ZO Vortová č. 6/2019 ze dne 13. 6. 2019 uloženo jako samostatná
příloha zápisů ze „Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 6/2019/ZO Vortová –
usnesení.
Startosta obce: ………………..
Lukáš Pešek

Razítko:

Místostarosta obce: …………………..
Mgr. Markéta Laštůvková

