ZASTUPITELSTVO OBCE VORTOVÁ
Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 11-2022
ze zasedání, které se konalo dne
3. 11 2022 od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č. j. 11/2022 ZO Vortová-usnesení
ZO Vortová schvaluje:

1. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 9, kdy se jedná o úpravu vyúčtování voleb do
zastupitelstev a o navýšení výdajů od posledního zasedání a projednání vlastních záležitostí. (viz. Příloha
č.1 ).
2. ZO schválilo smlouvu o užití, implementace a provozní podpoře informačního systému Helios Fenix
s firmou Asseco.
3. ZO schválilo členy do DSO Studnice, Hamry, Vortová, kdy předseda za obec Vortovou je Mgr. Markéta
Laštůvková, místopředseda Lukáš Pešek, hlasující člen Ivana Nováková, náhradníci 1. Petr Klas, 2. Ladislav
Šmahel, 3. Daniel Makovský a 4. Lucie Kozlová.
4. ZO schválilo pravomoc schvalování a provádění rozpočtových opatření za obec Vortovou v maximální výši
50.000,-Kč pro starostku obce Mgr. Markétu Laštůvkovou.
5. ZO schválilo prodej dřeva z obecních lesů pro místní spoluobčany a majitele nemovitostí v k.ú. Vortová,
kdy vytěženého palivového dřeva cena je 600kč/1m3 a za samovýrobu 200Kč/1m3
6. ZO schválilo nákup vánočních balíčků pro spoluobčany nad 70 let, kdy cena za balíček bude ve výši 300,Kč za potraviny a balné a k tomuto bude přibalen stolní kalendář na rok 2023.
7. ZO schválilo konání akce rozsvícení vánočního stromu u autobusové zastávky a firmu na osvětlení a dále
na osvícení kapličky v době od 27. 12. 2022 do 6. 1. 2022 každý den od 17:00 hodin do 21:00 hodin.
8. ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce na parcele č. 530/1 v k.ú.
Vortová, vedené pod čj. IV-12-2022499/VB/2.
9. ZO schválilo zakoupení jednoho plastového zvonového kontejneru na papír, 2 ks plastových vyklápěcích
kontejnerů na plasty, dvou plastových kontejnerů na posypový materiál na zimní údržbu komunikace
10. ZO schválilo zajištění brigádníka na zimní údržbu a úklid sněhu u veřejných budov a zastávek..
11. ZO schválilo příspěvek pro SDH Vortová na nákup dárkových balíčků pro děti do 3000,-Kč na konání
Mikulášské besídky dne 3. 12. 2022 v KD Vortová.
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