
Z A S T U P I T E L S T V O      O B C E     V O R T O V Á 
Usnesení Zastupitelstva obce Vortová číslo 8-2020 

z mimořádného zasedání, které se konalo dne 
6. 8. 2020 od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláři OÚ 

 

Č. j. 8/2020 ZO Vortová-usnesení 
 

ZO Vortová schvaluje: 

1. Žádost o odkoupení pozemku č.92/43 v k. ú Vortová – Hamák 

2. Projednání o koupi pozemku – Burýškovi 

3. Projednání nákupu kamerového systému  

4. Projednání nákupu nového sběrného kontejneru na papír 

5. Rozpočtové opatření č. 5 

6. Prodloužení nočního klidu dne 14. 8. 2020 do 15. 8. 2020 – hasičská soutěž 

7. Diskuze  

a) Nákup gastronádoby chafing-dish 

 

1. ZO byla opětovně předložena žádost o odkup pozemku č. 92/43 v k. ú. Vortová od manželů 

Hamákových z důvodu výstavby objektu k bydlení a drobné řemeslné činnosti – chov koní. Ve 

smlouvě s kupujícím bude zahrnuto věcné břemeno ohledně přívodu pitné vody ke stavbě 

č. p. 109. ZO žádost projednalo a jednohlasně schválilo. 

2. Starosta přednesl žádost o odkup části pozemku č. 60/32 v k.ú. Vortová o rozloze cca 120 m2 

od manželů Burýškových. ZO žádost projednalo a jednohlasně zamítlo. 

3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem o pořízení nového kamerového systému na 

točně a u transformátoru z důvodu udržování čistoty a pořádku u místních kontejnerů. ZO vše 

projednalo a jednohlasně schválilo. 

4. Zastupitelstvo obce projednalo nákup nové sběrné nádoby na papír. Nákup kontejneru byl 

jednohlasně schválen. 

5. ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 5 – úprava dle skutečnosti.  

(Pro: 7) 



6. ZO projednalo a jednohlasně schválilo prodloužení nočního klidu dne 14. 8. 2020 do 2.00 hodin 

dne 15. 8. 2020 z důvodu konání hasičské soutěže. 

7.  V závěru proběhla diskuze. 

a) ZO projednalo a jednohlasně schválilo nákup gastronádoby pro vybavení kuchyně 
v kulturním domě do částky 2 000 Kč. 

 
 
 
Zapsal: Mgr. Markéta Laštůvková  …………………          Dne: 6. 8. 2020 

Vyvěšeno dne: 6. 8. 2020      Sejmuto dne: 22. 8. 2020
 

 
Vyvěšeno též elektronicky. 
Počet stran: 2 

  
    

Starosta obce: ……………….    Místostarosta obce: …………………… 
         Lukáš Pešek       Mgr. Markéta Laštůvková



 
 


