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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 5.5.2011
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.5/2011/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu:Jaroslav Meduna, Václav Vašek
Přítomní členové Zastupitelstva obce:
Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Václav Vašek, Jaroslav Meduna, Petr Sedlář, Petr Mrkvička, Ivana Nováková
Omluvení členové Zastupitelstva obce:
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. Závěrečný účet obce Vortová a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Vortová za rok 2010.
6. Nabídka e-aukce na el. energii.
7. Rozpočtová změna č. 2.
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 Jaroslav Meduna, Václav Vašek.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Zastupitelé obce Vortová projednali Závěrečný účet obce Vortová za rok 2010 spolu se Zprávou o

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 obce Vortová. Tyto bylo následně schváleno
zastupitelstvem obce Vortová s výhradami.
6. Starosta obce seznámil přítomné se zápisem valné hromady SOMH, kde jedním z bodů je nabídka firmy
eCENTRE, a.s. Jedná se o společný projekt obcí MIKROREGIONU HLINECKO na sníženi nákladů za energie
(elektřina a zemni plyn) formou e-aukce. SOMH by se stalo centrálním zadavatelem a uzavíralo by smlouvy s
obcemi, zajistilo by administrativní část projektu. Firma nejprve provede energeticky audit každé zúčastněné obce,
pak probělme elektronická aukce.
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Na základě této nabídky bylo obecní zastupitelstvo seznámeno se smlouvu o společném postupu mezi SOMH a
Obcí Vortová, která je podkladem pro projekt SOMH na e-aukci dodavatele el. energie a plynu. Zastupitelstvo tuto
smlouvu projednalo a schválilo.
7. Na základě upřesnění souhrnného dotačního vztahu navrhuje finanční výbor ve složení Václav Vašek, Jaroslav
Meduna a Petr Mrkvička, provést rozpočtovou změnu č.2.
Příjmová stránka rozpočtu se snižuje na položce 4112 o 12,8 tis. Kč. Výše dotace na výkon samosprávy tedy bude
pro rok 2011 činit 60,1 tis. Kč
8. Proběhla diskuse.

9. Starosta ukončil zasedání.

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

Jindřich Sedláček
5.5.2011

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Jaroslav Meduna

…………………………….

Václav Vašek

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 5/2011 ze dne 5.5.2011 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze „Zasedání ZO
Vortová“ pod č. j. 5/2011/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce:

_________________
Jindřich Sedláček

