ZASTUPITELSTVO OBCE VORTOVÁ
Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 6-2019
ze zasedání, které se konalo dne
13. 6. 2019 od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č. j. 6/2019 ZO Vortová-usnesení
ZO Vortová schvaluje:
1. Seznámení se smlouvami – výstavba vodovodu
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.
2. Výměna dveří požární zbrojnice
ZO projednalo výměnu dveří požární zbrojnice. Podrobnější informace budou
sděleny, projednány a odhlasovány na příštím zasedání.
3. Výměna dveří u požární zbrojnice – rozpočet
ZO bylo seznámeno s nabídkou vybudování nových dveří u požární zbrojnice od firmy
Vrata Šusták. ZO nabídku projednalo a jednohlasně rozpočet schválilo.
4. Popelnice na rok 2020
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.
5. Schválení nabídky na projektovou dokumentaci na zasíťování nových pozemků
z důvodu výstavby novostaveb

ZO bylo seznámeno s nabídkou projektové dokumentace na zasíťování nových
pozemků z důvodu výstavby novostaveb od Ing. Hurčíka. Vše bylo projednáno
a schváleno.
6. Rozpočtové opatření č. 4
OZ bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 4 – úprava dle skutečnosti a
dotace na VPP, viz příloha.
(Pro: 6, Proti: 0, Nepřítomní: 1)
7. Účetní závěrku obce, Závěrečný účet obce spolu se Zprávou o přezkoumání
hospodaření obce Vortová za rok 2018
Účetní obce Ing. Hana Vašková předložila ke schválení
a) Účetní závěrku obce za rok 2018
b) Závěrečný účet obce za rok 2018 spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce
Vortová za rok 2018. Zastupitelé Účetní závěrku i Závěrečný účet obce jednohlasně
schválili bez výhrad.
8. Diskuze
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