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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 5.4.2012
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.4/2012/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Václav Vašek, 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.Zařazení obce Vortová do MAS Hlinecko.
.
6. Návrh Smlouvy o spolupráci při zajišťování LSPP v Hlinsku.
7. Pojištění obecního majetku.
8. ČEZ Distribuce – Smlouva o smlouvě budoucí
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 Václav Vašek, Petr Sedlář.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Starosta obce připomenul poslání sdružení MAS (Místní Akční Skupiny) Hlinecko, která má svým členům
napomáhat se zprostředkováním dotací. Zastupitelé byli seznámeni s organizační strukturou a stanovami MAS
Hlinecko. Dále starosta obce nechal hlasovat pro schválení zařazení obce Vortová do územní působnosti MAS
Hlinecko. Zastupitelé toto projednali a se zařazením obce Vortová do místní působnosti MAS Hlinecko
jednohlasně souhlasí.

6. Na základě požadavku města Hlinska, byl ke schválení předložen návrh nové Smlouvy o spolupráci při
zajišťování Lékařské služby první pomoci v Hlinsku. Tato smlouva by měla nahradit stávající smlouvu o
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poskytování příspěvku na zajišťování Lékařské služby první pomoci, která byla uzavřena v roce 2003 a
každoročně upravovaná příslušným dodatkem. Město Hlinsko k této změně přistupuje z důvodu doporučení auditu
a změny účetních předpisů. Výše příspěvku obce se stanovuje podle celkové roční ztráty LSPP předchozího roku,
která je přepočítána na 1 obyvatele všech obcí ve smluvním vztahu a vynásobena počtem obyvatel dané obce k 1.1
roku na který se příspěvek poskytuje.
Dále byly předloženy výkony LSPP za rok 2011 a Příspěvky na zabezpečení provozu LSPP pro rok 2012 pro
jednotlivé obce. Na obec Vortová z celkové částky 520 920,- Kč připadá při počtu 255 obyvatel 9 960,- Kč.
Zastupitelé toto projednali a při hlasování tuto smlouvu jednohlasně schválili.

7. OZ obce Vorová byl starostou obce předložen nový upravený návrh Pojištění majetku o odpovědnosti
(budovy, vybavení, odpovědnost na zdraví a majetku 3. osobě), od České pojišťovny a.s. jelikož
předchozí návrh zastupitelstvo neodsouhlasilo. Zastupitelé projednali tento nový návrh pojištění, kde
celkové roční pojistné činí 11 447,- Kč a hlasováním byl návrh jednohlasně odsouhlasen a může dojít
k uzavření Pojistné smlouvy.

8. Z důvodu budování kanalizace a umístění čerpacích jímek (1x Vortová, 1x Lhoty) a k nim zřízení
odběrného místa el. energie, bylo zastupitelstvo seznámeno se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene č. IP-12-2004384/VB/1 a IP-12-2004385/VB/1 mezi Obcí Vorová a ČEZ
Distribuce a.s. Jedná se o trpění kabelového vedení a umístění zařízení pro provozování distribuční
soustavy na pozemcích ve vlastnictví obce Vortová. Za zřízení věcného břemene připadá vlastníkovi
náhrada ve výši 1 000,- Kč. Zastupitelé tyto smlouvy o smlouvách budoucích projednali a při hlasování
jednohlasně odsouhlasili.
9. Proběhla diskuse.

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

Jindřich Sedláček
5.4.2012

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Václav Vašek

…………………………….

Petr Sedlář

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 4/2012 ze dne 5.4.2012 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 4/2012/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce:

_________________
Jindřich Sedláček

