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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 7.3.2013
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.4/2013/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Jaroslav Meduna, Ivana Nováková
Přítomní členové Zastupitelstva obce:
Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Petr Sedlář, Ivana Nováková, Petr Mrkvička, Václav Vašek, Jaroslav Meduna
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. Kanalizační řád.
6. Příspěvek na LSPP
7. Příspěvek na předškolní a pov. školní vzdělávání..
8. Delegování pravomoci starostovi - předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením na
závěr roku 2013
9. Směna pozemku.
10. Diskuse.
11. 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, Ivana Nováková
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Starosta obce seznámil přítomné s rozhodnutím, městského úřadu Hlinsko, odboru životního prostředí, jako
příslušného vodoprávního úřadu, který pod č.j. Hl 2989/2013/OŽP vydal rozhodnutí, kterým schvaluje
Kanalizační řád splaškové kanalizace Svazku obcí Studnice, Hamry, Vortová. Kanalizační řád byl vypracován
společností ŽP PROJEKT, s.r.o. Chrudim a jeho platnost je stanovena do 31.12.2017.
6. Na základě požadavku města Hlinska, byl ke schválení předložen dodatek č.1 Smlouvy o spolupráci při
zajišťování Lékařské služby první pomoci v Hlinsku ze dne 28.3.2012.
Zastupitelé toto projednali a při hlasování tento dodatek č.1 jednohlasně schválili.
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7. Dále byly předloženy zastupitelům dodatky č.1 ke Smlouvě o poskytování příspěvku na docházku žáků ZŠ a
MŠ v Hlinsku ze dne 28.3.2012 se seznamem dojíždějících žáků, kteří navštěvují ZŠ a MŠ v Hlinsku a mají trvalý
pobyt obci Vortová s vyčíslením příspěvků pro jednotlivé ZŠ a MŠ. Zastupitelé toto projednali a s výší příspěvků
jednohlasně souhlasí a mohou být uzavřeny dodatky č. 1 k uvedeným smlouvám.

8. Na základě Zprávy MF 2/2012 § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Toto opatření lze přijmout pouze závěrem roku 2013, kdy je předpoklad vyšších výdajů než je stanoveno ve
schváleném rozpočtu, kdy uskutečnění výdaje je nutné z hlediska zabezpečení chodu obecního úřadu nebo
zabránění škod. Na nejbližším zasedání zastupitelstva bude toto opatření schváleno zastupitelstvem v konkrétních
částkách.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje delegování pravomoci starostovi obce týkající se předběžného souhlasu
s rozpočtovým opatřením na závěr roku 2013.
9. Proběhla diskuse.
10. Starosta ukončil zasedání.
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Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
7.3.2013

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Jaroslav Meduna

…………………………….

Ivana Nováková

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 4/2013 ze dne 7.3.2013 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze „Zasedání ZO
Vortová“ pod č. j. 4/2013/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce:

_________________
Jindřich Sedláček

