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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 6.12.2012
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.12/2012/ ZO Vortová- zasedání

Přerušení zasedání:

zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Petr Mrkvička, Jaroslav Meduna
Přítomní členové Zastupitelstva obce:Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Jaroslav Meduna, Petr
Sedlář, Ivana Nováková, Václav Vašek, Petr Mrkvička
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. Smlouva – prodej plynovodu.
6. Příspěvek na stomatologickou pohotovost.
7. Mikulášská besídka – žádost o příspěvek.
8. Prodej pozemku pod trafostanicí.
9. Veřejné vyhlášky.
10. Návrh rozpočtu 2013.
11. Žádost UNICEF.
12. Vánoční balíčky pro občany starší 70 let.
13. Dílčí přezkoumání hospodaření.
14. Diskuse.
15. Závěr
1. Zasedání zahájil starosta obce pan Ladislav Šmahel, které také řídil. V úvodu přivítal všechny
přítomné a seznámil je s programem zasedání, který byl hlasováním schválen.
2. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu: Petr Mrkvička, Jaroslav Meduna.
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
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5. Starosta obce seznámil zastupitelé s tím, že již byla podepsána kupní smlouva na prodej plynovodu se
společností VČP Net, s.r.o., jehož prodej byl schválen 1.11.2012. Kupní cena bude uhrazena ve dvou
splátkách a to: 618.491,- Kč a 618.490,- po doložení všech dokladů uvedených v kupní smlouvě ze dne
3.12.2012

6. Na základě dohody mezi obcemi Mikroregionu Hlinecko byla v roce 2002 uzavřena smlouva mezi
městem Hlinskem a obcí Vortová smlouva na zajišťování stomatologických pohotovostních služeb ve
dnech pracovního volna (soboty, neděle, svátky). Tato částka 600 Kč/služba na částečné krytí provozních
nákladů stomatologů se od roku 2002 nezměnila, a vlivem zvyšujících se nákladů (energie, atd.) , bylo
tedy se stomatology domluveno. Že od 1.1.2013 bude tento příspěvek 850,- Kč na jednu službu. Pro obec
to znamená, že příspěvek z původních 2,- Kč na občana se od 1.1.2013 zvýší na 3,- Kč.
Zastupitelé toto zvýšení příspěvku projednali a při hlasování jednohlasně schválili .
7. Zastupitelstvo obce Vortová bylo seznámeno s žádostí od místní organizace Sboru dobrovolných
hasičů na finanční příspěvek na mikulášskou besídku v KD Vortová.
Zastupitelé toto projednali a schválili finanční podporu ve výši 1000,- Kč.
Finanční prostředky budou poskytnuty z daru od Jiřího Hladíka z majetku zrušené místní organizace
zahrádkářů, který peníze věnoval na dětské akce v obci.

8. Na OÚ Vortová byla od firmy PEN – projekty energetiky s.r.o. zastupující firmu ČEZ Distribuce, a.s.
doručen dne 7.12.2012 návrh kupní smlouvy o prodej pozemku pod trafostanicí spolu s geometrickým
plánem č. 212-798/2012, kde je tento pozemek nově oddělen jako par. č. st 172 o výměře 10 m2 z
pozemkové parcely 532/1 v k.ú. Vortová.
Zastupitelé žádost projednali a s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku pod trafostanicí
jednohlasně souhlasí s tím, že veškeré finanční náklady s prodejem hradit kupující.
9. Zastupitelstvo obce Vortová se usneslo vydat následující obecně závazné vyhlášky:
- Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku ze psů.
- Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku ze vstupného.
- Směrnice o inventarizaci a plán inventur.
Vyhlášky budou vyvěšeny současně se zápisem a usnesením.
10. Finanční výbor ve složení Václav Vašek, Jaroslav Meduna a Petr Mrkvička předložil návrh rozpočtu
obce Vortová na rok 2013. Příjmy jsou 3.300,- tis. Kč a výdaje 3.300,- Kč. Stavební spoření na položce
8127 je +300,0 tis. Kč a financování na položce 8115 je -300,0 tis. Zastupitelé toto projednali a
předloženým návrhem rozpočtu na rok 2013 souhlasí.
11. Zastupitelé obce Vortová přijali žádost od Českého výboru UNICEF na finanční příspěvek pro
strádající děti. Zastupitelé tuto žádost projednali a částku 300,- Kč schválili.

12. ZO Vortová projednalo a schválilo již tradiční nákup vánočních balíčků pro občany obce nad 70 let
věku.
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13. Zastupitelé obce Vortová byli seznámeni se Zápisem dílčího přezkoumání hospodaření obce Vortová,
za rok 2012, které proběhlo na Obecním úřadě Vortová č.p. 95 dne 8.11.2012. Přezkoumané období je od
1.1.2012 do 8.11.2012. Kontrolu provedli Eva Baťková a Helena Lacušová z finančního odboru
Pardubického kraje za účasti starosty, místostarosty a účetní obce.
Závěrečné zjištění: Při dílčím přezkoumáním hospodaření obce nebyly zjištěny žádné nedostatky.
14. Proběhla diskuse.
15. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 3 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
6.12.2012

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Petr Mrkvička

…………………………….

Jaroslav Meduna

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 12/2012 ze dne 6.12.2012 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 12/2012/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:

_________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

