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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 5.1.2012
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.1/2012/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Ivana Nováková, Václav Vašek
Přítomní členové Zastupitelstva obce:
Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Jaroslav Meduna, Petr Sedlář, Ivana Nováková, Petr Mrkvička, Václav Vašek
Účetní obce: ing.Hana Vašková
Omluvení členové Zastupitelstva obce:
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. Odměny zastupitelstva.
6. Aktualizované směrnice.
7. Poplatek za odpad.
8. Zápis Svazku obecních lesů Přibyslav.
9. Diskuse.
10. 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 Ivana Nováková, Václav Vašek.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Starosta obce navrhl ponechat odměny zastupitelům za výkon funkcí ve stejné výši jako v uplynulých

letech bez navýšení. Zastupitelé toto projednali, nikdo z přítomných neměl námitek, a ZO Vortová toto
jednohlasně schválilo.
6. Účetní obce Ing. Hana Vašková seznámila přítomné s aktualizovanými směrnicemi (Směrnice o evidenci
majetku, Směrnice pro schvalování hospodářských operací a pro oběh účetních dokladů, Zásady vedení účetnictví,
Směrnice k finanční kontrole, Směrnice pro časové rozlišování, Opravné položky k pohledávkám, Směrnice
podrozvaha, Odpisový plán, Směrnice o inventarizaci). ZO Vortová aktualizace směrnic bere na vědomí.
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7. Na základě předložení skutečných vynaložených finančních nákladů na svoz komunálního odpadu
v obci za rok 2011, byla vykalkulována cena poplatku za odvoz komunálního odpadu pro rok 2012 na
370,- Kč/osoba trvale bydlící a 370,- Kč / rekreační objekt. Tento poplatek je splatný do 31.3.2012
v hotovosti v kanceláři OÚ Vortová (termíny budou vyvěšeny na úřední desce a vyhlášeny rozhlasem)
nebo bankovním převodem na účet obce 1141615329/0800. Zastupitelstvo toto projednalo a schválilo.

8. Starosta obce seznámil přítomné se zápisem a usnesením z valné hromady Svazku obecních lesů
Přibyslav konané dne 8.12.2011 ve 14 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přibyslav, kde byl schválen
příspěvkový řád s osvobozením poplatku pro členy svazku, kteří nebudou v daném roce těžit, nebo
nabídnou 50% a více dřevní hmoty k zobchodování svému odbornému lesnímu hospodáři, který zajistí
výhodnou cenu na trhu v opačném případě činní členský příspěvek 170 Kč,- / ha. Dále byl schválen
rozpočet svazku na rok 2012. OZ Vortová bere na vědomí usnesení svazku obecních lesů Přibyslav jehož
je Obec Vortová členem.
9. Proběhla diskuse.

10. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
5.1.2012

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Václav Vašek

…………………………….

Ivana Nováková

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 1/2012 ze dne 5.1.2012 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 1/2012/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce:

_________________
Jindřich Sedláček

