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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 6.3.2014
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.3/2014/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno

Jména určených ověřovatelů zápisu: Ivana Nováková , Petr Mrkvička
Přítomní členové Zastupitelstva obce:
Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Petr Sedlář, Ivana Nováková, Jaroslav Meduna, 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 na 2014 - 2020.
6. Dodatky smluv – stomatologie, LSPP
7. ÚP – uchazeč o zaměstnání
8. Diskuse
9. 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 , Petr Mrkvička
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Zastupitelstvo Obce Vortová, která je v územní působnosti Místní akční skupiny Hlinecko, projednalo
zařazení svého správního území do působnosti Místní akční skupiny Hlinecko na období 2014-2020.
Nikdo z přítomných nebyl proti a hlasováním bylo zařazení do MAS Hlinecko jednohlasně na uvedené
období jednohlasně schváleno.
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6. Na základě požadavku města Hlinska, byl ke schválení předložen dodatek č.1 Smlouvy o spolupráci mezi
obcemi při zajišťování stomatologických pohotovostních služeb pro rok 2014. Příspěvek na jednoho občana je
stanoven na 3 Kč tj, 251 x 3 = 753 Kč.
Dále, byl ke schválení předložen dodatek č.2 Smlouvy o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby
první pomoci v Hlinsku ze dne 28.3.2012. Dodatkem se stanovuje výše příspěvku na rok 2014 22,- Kč na
obyvatele tj. 5522,- Kč.
Zastupitelé tyto dodatky uvedených smluv projednali a při hlasování oba dodatky jednohlasně schválili.

7. Obec Vortová obdržela od Úřadu práce Hlinsko podporovanou nabídku na umístění uchazeče o zaměstnání.
OZ toto projednalo a dohodlo, že obec zaměstná jednoho uchazeče o zaměstnání. Při hlasování bylo toto
jednohlasně schváleno

8. Proběhla diskuse.
9. Starosta ukončil zasedání.

Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany
Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
6.3.2014

Ověřovatelé zápisů:

…………………..

Ivana Nováková

…………………………….

Petr Mrkvička

…………………………….

Usnesení ZO Vortová č. 3/2014 ze dne 6.3.2014 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 3/2014/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:

_________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

Razítko:

