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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 2.4.2015
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j.4/2015/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Ivana Nováková, Lukáš Pešek
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Ivana Nováková, Petr Mrkvička,
Jindřich Šmahel, Lukáš Pešek, Jaroslav Meduna,
Ostatní přítomní:
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. Návrh dodatku smlouvy – Technické služby Hlinsko
6. Zápis do knihy ČESKÁ REPUBLIKA
7. Memorandum

8. Žádost o příspěvek – UNICEF
9. Zahradní malotraktor
10. Pracovní stejnokroj pro velitele zás. jednotky obce
11. Diskuse
12. 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 Ivana Nováková, Lukáš Pešek
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. OZ bylo seznámeno s návrhem změn Dodatku ke smlouvě na zajištění svozu, třídění, recyklace a
odstranění komunálního odpadu s Technickými službami Hlinsko. OZ se po projednání dohodlo na
úpravě odst. III bod 1 – uložení biologicky rozložitelného odpadu na kompostárně, protože tento odpad
bude obec Vortová předávat na kompostárnu v Holetíně.
6. Obec Vortová obdržela nabídku na zápis do připravované rozsáhlé publikace ČESKÁ REPUBLIKA.
OZ toto projednalo a dohodlo se na pro zápis na 1/3 strany.
7. OZ bylo seznámeno s Memorandem o spolupráci starostů a podpoře záměru vrátit do Města Hlinsko
střední odborné školství. OZ toto projednalo a jednohlasně souhlasí toto memorandum podpořit.
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8. Na OÚ Vortová byla doručena žádost od UNICEF na podporu léčby a prevence afrických dětí. OZ
toto projednalo a jednohlasně odsouhlasilo příspěvek 500,- Kč.
9. Vzhledem k tomu, že obec zaměstnává tři zaměstnance na VPP bylo společně dohodnuto, že by bylo
vhodné pořídit malotraktor. Po projednání bylo dohodnuto, že se zakoupí dvoukolový malotraktor
s přívěsem s možností namontování dalšího nářadí. OZ tento nákup zah. traktoru jednohlasně schválilo.

10. OZ projednalo nákup pracovního stejnokroje pro velitele zásahové jednotky obce ,které jednohlasně
schválilo.
11. Diskuse:
V závěru zasedání proběhla diskuse.
12. Starosta ukončil zasedání.

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

Jindřich Sedláček

Dne:

2.4.2015

…………………

Ověřovatelé zápisů: Ivana Nováková

………………
………………

Lukáš Pešek

Usnesení ZO Vortová č. 4/2015 ze dne 2.4.2015 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 4/2015/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce: _________________
Ladislav Šmahel

Místostarosta obce:
Razítko:

_________________
Jindřich Sedláček

