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ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 11.2.2016
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Č.j. 2/2016/ ZO Vortová- zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Ivana Nováková, Petr Mrkvička
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Ladislav Šmahel, Jindřich Sedláček, Ivana Nováková, Jaroslav
Meduna, Petr Mrkvička
Ostatní přítomní:
Účetní obce: ing. Hana Vašková
Omluvení členové Zastupitelstva obce: Lukáš Pešek, Jindřich Šmahel
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. Zápis k inventuře k 31.12.2015
6. Finanční kontroly.
7. Odměny zastupitelstva.
8. Diskuse
9. 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, Petr Mrkvička
3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání.
5. Účetní obce Ing. Hana Vašková seznámila přítomné s inventarizační zprávou ke dni 31.12.2015. Zápis
o provedené inventarizaci byl projednán a Zastupitelstvo obce Vortová tento zápis schválilo bez
připomínek.
6. Byly provedeny finanční kontroly za rok 2015. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, a proto žádná
zjištění nebyla předána k dalšímu řízení. Zastupitelstvo bere toto na vědomí.
7. Starosta obce navrhl ponechat odměny zastupitelům za výkon funkcí ve stejné výši, tak jak bylo
schváleno 7.5.2015 bez navýšení. Zastupitelé toto projednali, nikdo z přítomných neměl námitek, a ZO
Vortová toto jednohlasně schválilo.
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8. Diskuse: V závěru zasedání proběhla diskuse, z které vyplývá.
a) Již v minulosti bylo na zasedání OZ projednáváno zajištění svozového kontejneru na oleje a tuky
z domácností, aby tyto tuky nekončili ve splaškové kanalizaci. OZ rozhodlo tento kontejner zajistit.
b) Dále bylo dohodnuto zakoupení nového kontejneru na plasty pro místní část Lhoty.
9. Starosta ukončil zasedání.
Celkový počet stran zápisu ze zasedání ZO Vortová: 2 strany

Zapsal:
Dne:

Jindřich Sedláček
11.2.2016

Ověřovatelé zápisů:

…………………

Ivana Nováková

………………

Petr Mrkvička

………………

Usnesení ZO Vortová č. 2/2016 ze dne 11.2.2016 uloženo jako samostatná příloha zápisů ze
„Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 2/2016/ZO Vortová – usnesení.

Starosta obce:
_________________
Ladislav Šmahel

Razítko:

Místostarosta obce: _________________
Jindřich Sedláček

