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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 2.2.2012
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.2/2012/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Jaroslav Meduna, Petr Sedlář
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. MAS Hlinecko.
6. Inventura majetku.
7. Diskuse.
8. 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, Petr Sedlář.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem jednání obcí Mikroreginu Hlinecko, které se konalo 26.
ledna 2012, o obnovení činnosti Místní Akční Skupiny (MAS). Přes toto sdružení by měly být
poskytovány všechny dotace z oblasti životního prostředí, zemědělství a pravděpodobně i ostatních
zdrojů. Obce, které nebudou v žádné MAS v budoucnu nebudou moci žádat o dotace v plném rozsahu
možná nebudou moci žádat vůbec. Zastupitelé byli seznámeni s organizační strukturou a stanovami
MAS.

Strana 2

6. Účetní obce Ing. Hana Vašková seznámila přítomné se zápisem o výsledku inventarizace hospodářských
prostředků ZP, DKP, materiálových zásob, pohledávek, cenin, pokladny, provozních záloh a účtů k 31.12.2012,
která byla provedena ve dnech 2.1.2012 až 15. 1.2012 a to v hasičské zbrojnici, kulturním domě, pohostinství,
místnosti SPOZ, obecním úřadě, kabinách, a úložišti materiálu.
Zápis o provedené inventarizaci hospodářských prostředků ve správě obce, byl projednán a Zastupitelstvo obce
Vortová tento zápis schválilo bez připomínek.
Následně proběhla finanční kontrola za období uplynulého roku 2011 a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

7. Proběhla diskuse.

8. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany

Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
2.2.2012

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Jaroslav Meduna

…………………………….

Petr Sedlář

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 2/2012 ze dne 2.2.2012 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 2/2012/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce:

_________________
Jindřich Sedláček

