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Zastupitelstvo obce Vortová 

 
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vortová, 

konaného dne 20.10.2022, od 18:00 hodin v kanceláři OÚ Vortová čp.95 

 
Č.j.: 10/2022 ZO Vortová –usnesení- ustanovující zasedání 

 

ZO Schvaluje 
 
 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Zastupitelstvo obce Vortová určuje ověřovateli zápisu Ivanu Novákovou 

a Petra Klase. a zapisovatelem Mgr. Markétu Laštůvkovou. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Schválení programu: 

 

Zastupitelstvo obce Vortová schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

I) Volba starosty a místostarosty 

• určení počtu místostarostů 

• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o 

obcích) 

• určení způsobu volby starosty a místostarosty 

• volba starosty 

• volba místostarosty 

II) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

• volba předsedy finančního výboru 

• volba předsedy kontrolního výboru 

• volba členů finančního výboru 

• volba členů kontrolního výboru 

III) Zřízení výboru stavebního a životního prostředí, zřízení pořádkového výboru a zřízení kulturního a 

sociálního výboru 

• určení počtu členů 

• volba předsedů výborů 

• volba členů výborů 

IV) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

(§ 72 zákona o obcích) 

IV) Diskuse 

 

Výsledek hlasování: Pro 7Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

Bod I - volba starosty a místostarosty 
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Zastupitelstvo obce Vortová schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě neuvolnění: 

 

Zastupitelstvo obce Vortová v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 

starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 

 

Zastupitelstvo obce Vortová svým hlasováním rozhodlo veřejný způsob volby starosty a místostarosty. 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 

 

Zastupitelstvo obce Vortová volí starostou Mgr. Markétu Laštůvkovou 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

 

Zastupitelstvo svým hlasováním rozhodlo, že funkci starosty bude vykonávat Mgr. Markéta Laštůvková 

 Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: 

 

Zastupitelstvo obce Vortová volí místostarostu obce Vortová Lukáše Peška. 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 3 Zdrželi se 0 

Zastupitelstvo obce Vortová volí místostarostu obce Vortová Petra Klase. 

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 4 Zdrželi se 0 

 

Zastupitelstvo svým hlasováním rozhodlo, že funkci místostarosty bude vykonávat Lukáš Pešek. 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 

Zastupitelstvo obce Vortová zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Volba předsedy finančního výboru: 

Zastupitelstvo obce Vortová volí předsedou finančního výboru Petra Klase 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

Volba předsedy kontrolního výboru: 
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Zastupitelstvo obce Vortová volí předsedou kontrolního výboru Daniela Makovského 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru: 

Zastupitelstvo obce Vortová volí členy finančního výboru Lucii Kozlovou a Ladislava Šmahela. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Vortová volí členy kontrolního výboru Lucii Kozlovou a Petra Klase. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

Bod III.  Zřízení výboru stavebního a životního prostředí, zřízení pořádkového výboru a zřízení 

kulturního a sociálního výboru 

 

Zastupitelstvo obce Vortová zřizuje výbor stavební a životního prostředí, zřizuje pořádkový výbor a zřizuje 

kulturní a sociální výbor. Všechny výbory budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 
Předsedající po dohodě se zastupiteli navrhl následující složení všech komisí, účetní obce a pokladníka obce: 

Usnesení: 

a) jmenování předsedy a členů výboru stavebního a životního prostředí 

PŘEDSEDU  výboru staveb. a  život. prost.       Ladislav Šmahel   Vortová  Lhoty 20 

      ČLENOVÉ :                                                          Petr Klas  Vortová Lhoty 25 

                                                                                           Nováková  Ivana       Vortová  20 

 

b) jmenování předsedy a členů  pořádkového výboru 

 PŘEDSEDU  pořádkového výboru                           Nováková  Ivana      Vortová  20   

  ČLENOVÉ                                                        Daniel Makovský  Vortová 42 

               Ladislav Šmahel  Vortová Lhoty 20 

c) jmenování předsedy a členů  sociálního a kulturního výboru 

PŘEDSEDU sociálního a kulturního výboru              Lucie Kozlová   Vortová 120 

ČLENOVÉ                                                                  Ivana Nováková Vortová 20 

              Daniel Makovský Vortová 42 

 

d) jmenování pokladní obce 

POKLADNÍ                                                      Nováková  Ivana       Vortová  20 
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Zastupitelstvo obce Vortová schvaluje složení výše uvedených komisí. 

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

Bod IV – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

Zastupitelstva obce Vortová 
1) Zastupitelstvo obce Vortová v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 

o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných 

členů zastupitelstva takto: 

starosta 25 775Kč, 

místostarosta 23 198 Kč, 

předseda výboru 2 577 Kč, 

člen výboru 2 148 Kč, 

 

2) Zastupitelstvo obce Vortová v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 

písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí 

se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro 

jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě 1). 

 

3) Zastupitelstvo obce Vortová v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou 

poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet 

ode dne složení slibu. 

V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového 

zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení 

do této funkce. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Markéta Laštůvková  …………………          Dne: 23. 10. 2022 

Vyvěšeno dne:         Sejmuto dne: 
 
 
 

Vyvěšeno též elektronicky. 
Počet stran: 4 

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

   Mgr. Markéta Laštůvková        Lukáš Pešek      
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