
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 9-2022 

ze zasedání, které se konalo dne 
15. 9. 2022 od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláři OÚ 

 

Č. j. 9/2022 ZO Vortová-usnesení 
 

ZO Vortová schvaluje: 

1. Prodej pozemků 

a) Trocha M. pozemek č. 530/44 v k.ú. Vortová 

b) Cempírek M. část pozemku č. 60/7 v k.ú. Vortová 

c) Makovský D. část pozemku č. 92/39 v k.ú. Vortová 

d) Sedláček J. část pozemku č. 95/1 v k.ú. Vortová 

2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Vortová příloha č. 1 

3. Rozpočtové opatření č. 8 – dotace na volby do zastupitelstva obce 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce a.s. 

5. Odměny zastupitelům 

 

1. ZO projednalo a jednohlasně schválilo prodej části pozemků: 

a)  p. č. 530/ 44 v k. ú. Vortová o výměře  585 m2 z důvodu využívání k trvalému pobytu pro Mariusze 

Kryzstofa Trochy, 

b) část pozemku p. č. 60/7 v k. ú. Vortová o výměře cca 530 m2  využíván pro chov drobného zvířectva pro 

Milana Cempírka, 

c) část pozemku p. č. 92/39 v k. ú. Vortová o výměře 43 m2 z důvodu provedené revize od Katastrálního 

úřadu v Chrudimi pro Daniela Makovského, 

d) část pozemku p. č. 95/1 v k. ú. Vortová o výměře cca 200 m2, který žadatel Jindřich Sedláček využívá delší 

dobu pro svoje účely. 

2. Zastupitelstvo obce jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, projednalo a jednohlasně schválilo Zprávu o 

uplatňování Územního plánu Vortová za období 12/2017 - 3/2022. (viz. Příloha č. 1) 

3. Zastupitelstvo obce projednalo a jednohlasně schválilo rozpočtové opatření č. 8 – dotace na Komunální 

volby konané dne 23. a 24. 10. 2022. 



4. ZO projednalo a jednohlasně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č.IV-12-2022185/VB3, „Vortová, ppč. 92/43“ s ČEZ Distribuce a.s.  

5. ZO projednalo a jednohlasně schválilo odměny současným zastupitelům ve výši 5 000 Kč: 

a) Ladislavu Šmahelovi st. za dlouholetou práci místostarosty, starosty a následně zastupitele, 

b) Jindřichu Sedláčkovi za organizování volnočasových aktivit pro občany, 

c) Jaroslavu Medunovi za péči o kulturní dům a aktivitu při kulturních akcích, 

d) Ivaně Novákové za vzorné plnění pokladní knihy, 

e) Lucii Kozlové za aktivitu a organizování společenských akcí pro seniory a děti.  

 

 

Zapsal: Mgr. Markéta Laštůvková  …………………          Dne: 3. 10. 2022 

Vyvěšeno dne: 3. 10. 2022       Sejmuto dne: 19. 10. 2022
 
 
 

Vyvěšeno též elektronicky. 
Počet stran: 2 

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

    Lukáš Pešek       Mgr. Markéta Laštůvková       



 
 


