
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 
 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová 
konaného dne 5. 11. 2020 

od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ 
 
Č. j. 11/2020/ ZO Vortová – zasedání 
 

 Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno 

Jména určených ověřovatelů zápisu: Jaroslav Meduna, Ladislav Šmahel st. 

Přítomní členové Zastupitelstva obce: Lukáš Pešek, Mgr. Markéta Laštůvková, Ivana 

Nováková, Lucie Kozlová, Jindřich Sedláček, Ladislav Šmahel st. 

Ostatní přítomní: - 

Omluvení členové Zastupitelstva obce: 0 

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. Schválení smlouvy o dílo VS Chrudim – projektová dokumentace 

vodovodu 

6. Pronájem části pozemku 272/1 v k. ú. Lhoty - Vařečková 

7. Prodej části pozemků v k. ú. Lhoty – Vašková 

8. Vánoční balíčky pro seniory 

9. Projednání návrhu projektové dokumentace na elektřinu v KD 

10. Diskuze  

a) Kácení jasanů na Lhotech 

b) Seznámení s žádostí o prodeji pozemku parc. č. 530/1 – Náplavová 

c) Seznámení s žádostí o prodeji pozemku parc. č. 70/24 - Pešek 

11. Závěr 

 

 

 



1. Zasedání zahájil starosta (předsedající) obce pan Lukáš Pešek, které také řídil. V úvodu 

přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. 

2. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu: Jaroslav Meduna, Ladislav Šmahel st. 

3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání ZO. 

4. Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání. 

5. ZO projednalo a jednohlasně schválilo smlouvu o dílo mezi obcí Vortovou a VS Chrudim 

na vypracování projektové dokumentace na vodovod v obci Vortová. (Pro: 7) 

6. ZO  jednohlasně schválilo pronájem části pozemku parc. č. 272/1 podél cesty v k. ú. 

Lhoty o celkové výměře cca 60 m2 M. Vařečkové z důvodu přechodného uskladnění 

dřeva. (Pro: 7) 

7. A) ZO jednohlasně schválilo prodej pozemku parc. č. 272/4 o výměře 5 m2, 272/5 

o výměře 28 m2, 272/6 o výměře 18 m2 a části pozemku parc. č. 272/1 o výměře 8m2 

+ 42m2. (Pro: 7)  

B) Prodej části pozemku parc. č. 142/17 J. Vaškové v k. ú. Lhoty schválen nebyl.  

     (Proti: 7) 

8. ZO projednalo a jednohlasně schválilo roznos vánočních balíčků pro seniory. (Pro: 7) 

9. ZO projednalo a jednohlasně schválilo vypracování projektové dokumentace 

elektrických rozvodů v celé budově KD Vortová od firmy Josef Kroupa ve výši 40.000,-

Kč. (Pro: 7) 

10. V závěru proběhla diskuze. 

a) ZO bylo seznámeno se stavem jasanů v k. ú. Vortová - Lhoty a projednalo kácení 

jasanů za pomoci odborníků (stromohorolezců nebo obdobné firmy). Stromy se 

nacházejí na obecním pozemku a ohrožují okolní stavbu. 

b) ZO bylo seznámeno s žádostí o prodej pozemku od p. Náplavové, kdy žádá o prodej 

části pozemku parc. č. 530/1 dle skutečného zaměření oplocení pozemku na základě 

proběhlé revize z katastrálního úřadu.  

c) ZO bylo seznámeno s žádostí o prodej pozemku parc. č. 70/24 od p. Peška z důvodu 

stavby rodinného domu. 

11. Starosta ukončil zasedání. 

 

 



 
 
 
Zapsal: Mgr. Markéta Laštůvková …………………       Dne: 5. 11. 2020 
 
Vyvěšeno dne: 23. 11. 2020             Sejmuto dne: 14. 12. 2020 
 
 
Ověřovatelé zápisů:                  Jaroslav Meduna          ………………    
  
                                                 Ladislav Šmahel st.           ……………… 
 

 

Usnesení ZO Vortová č. 10/2020 ze dne 5. 11. 2020 uloženo jako samostatná příloha zápisů 
ze „Zasedání ZO Vortová“ pod č. j. 11/2020/ZO Vortová – usnesení. 

 

Starosta obce: ………………..     Místostarosta obce: ………………….. 

     Lukáš Pešek            Mgr. Markéta Laštůvková 
 


