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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 5.3.2015
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.3/2015/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Petr Mrkvička, Jindřich Šmahel
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Ivana Nováková, Petr Mrkvička,
Jindřich Šmahel
Ostatní přítomní:
Účetní obce: ing.Hana Vašková
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Lukáš Pešek, Jaroslav Meduna,
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. Likvidace bioodpadu
6. Obecní zaměstnanci.
7. Dodatky smluv – stomatologie, LSPP

8. Žádost o příspěvek – Oblastní charita Nové Hrady
9. Diskuse
10. Závěr

1. Zasedání zahájil starosta (předsedající) obce pan Ladislav Šmahel, které také řídil. V úvodu přivítal
všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu Petr Mrkvička, Jindřich Šmahel
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. OZ projednalo jakým způsobem bude řešeno třídění biologicky rozložitelného odpadu. Po projednání
bylo dohodnuto, že bude v obci umístěn zatím jeden kontejner na bioodpad a případně druhý bude řešen
až podle potřeby. Odvoz bude řešen operativně se svozovou firmou.
6. Obec Vortová obdržela od Úřadu práce Hlinsko podporovanou nabídku na umístění uchazeče o
zaměstnání. OZ toto projednalo a dohodlo, že obec zaměstná tři uchazeče o zaměstnání. Při hlasování
bylo toto jednohlasně schváleno.

7. Na základě požadavku města Hlinska, byl ke schválení předložen dodatek č.2 Smlouvy o spolupráci
mezi obcemi při zajišťování stomatologických pohotovostních služeb pro rok 2015. Příspěvek na
jednoho občana je stanoven na 3 Kč tj, 246 x 3 = 738 Kč.
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Dále, byl ke schválení předložen dodatek č.3 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 2015 23,- Kč na obyvatele tj. 5658,- Kč.
Zastupitelé tyto dodatky uvedených smluv projednali a při hlasování oba dodatky jednohlasně schválili.
8. Obec Vortová obdržela od Oblastní charity Nové Hrady u Skutče žádost o poskytnutí finančního
příspěvku na podporu činnosti. OZ toto projednalo a bylo navrženo poskytnutí finančního příspěvku
4 000,- Kč. Při hlasování bylo toto jednohlasně schváleno.

9. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse.
10. Starosta ukončil zasedání.

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

Jindřich Sedláček

Dne:

5.3.2015

…………………

Ověřovatelé zápisů: Petr Mrkvička

………………

Jindřich Šmahel

………………

Usnesení ZO Vortová č. 3/2015 ze dne 5.3.2015 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 3/2015/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce:
Razítko:

_________________
Jindřich Sedláček

