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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 7.4.2011
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.4/2011/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Petr Sedlář, Petr Mrkvička
Přítomní členové Zastupitelstva obce:
Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Václav Vašek, Jaroslav Meduna, Petr Sedlář, Petr Mrkvička
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Ivana Nováková
Účetní obce: ing.Hana Vašková,
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. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
6. Dodatek ke smlouvě o poskytování příspěvku na zajišťování LSPP v a stomatologickou
pohotovost Hlinsku.
7. Zápis z pracovní schůzky pro Odkanalizování obcí Studnice, Hamry, Vortová.
8. Diskuse.
9. Závěr

1. Zasedání zahájil starosta obce pan Ladislav Šmahel, které také řídil. V úvodu přivítal všechny přítomné a
seznámil je s programem zasedání.
2. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu Petr Sedlář, Petr Mrkvička.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Starosta obce seznámil přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodařeni obce Vortová za rok 2010.
Přezkoumání proběhlo dne 29.3.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb. Na Obecním úřadě Vortová č.p. 95. Tato
zpráva bude vyvěšena na úřední desce Obce Vortová a po uplynutí zákonné lhůty bude schvalována.
6. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo následující dodatky smluv mezi Obcí Vortová a Městem Hlinskem:
- Dodatek č. 8 ke smlouvě ze dne 5. května 2003 o poskytnutí příspěvku na zajišťování Lékařské služby první
pomoci v Hlinsku.
- Dodatek č.8 ke smlouvě ze dne 15. května 2002 o poskytování příspěvku na zajišťování stomatologických
pohotovostních služeb.
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7. Starosta obce seznámil zastupitelé s výsledkem zasedání Výrobního výboru pro Odkanalizování obcí Studnice,
Hamry, Vortová, které se konalo 30.3.2011 na Obecním úřadě ve Studnicích, kde bylo za přítomnosti zástupců
dotčených obcí předáno staveniště zhotoviteli stavby společnosti Chládek Tintěra, Pardubice a.s.. O tomto bude
vypracován zvlášť Zápis o předání a převzetí staveniště- pracoviště. Dále bylo dohodnuto organizační zajištění
jednání při stavbě, umístění informační cedule o stavbě, upřesněn způsob fakturace, dodavatel sdělil
předpokládané pracovní nasazení provádějících firem v jednotlivých obcích, byl stanoven den zahájení stavby ,
který je zároveň 1. kontrolní den stavby a to na 31.5.2011 v 10.00 hod na obecním úřadě Studnice.
Dále bylo stanoveno, že bude provedeno projednání kanalizačních přípojek s občany v jednotlivých obcí
následovně:
Studnice
- KD – čtvrtek 5.5.2011 v 18.00 hodin
Vortová
- KD – pátek 6.5.2011 v 18.00 hodin
Hamry - restaurace – úterý 3.5.2011 v 18.00 hodin
8. Proběhla diskuse.

9. Starosta ukončil zasedání.

Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
7.4.2011

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Petr Sedlář

…………………………….

Petr Mrkvička

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 4/2011 ze dne 7.4.2011 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze „Zasedání ZO
Vortová“ pod č. j. 4/2011/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel
Razítko:

Místostarosta obce:

_________________
Jindřich Sedláček

