ZASTUPITELSTVO

OBCE

VORTOVÁ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vortová
konaného dne 03. 11. 2022
od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ
Č. j. 11/2022/ ZO Vortová – zasedání
Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno
Jména určených ověřovatelů zápisu: Daniel Makovský, Lucie Kozlová
Přítomní členové Zastupitelstva obce: Lukáš Pešek, Mgr. Markéta Laštůvková, Ivana
Nováková, Lucie Kozlová, Ladislav Šmahel, Daniel Makovský, Petr Klas
Ostatní přítomní: 13 osob
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. Rozpočtové opatření č. 9 – úprava vyúčtování voleb, navýšení výdajů na energie a
prostředků SPOZ
6. Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 60/26 v k.ú. Vortová- M. Zdražil
7. Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 60/7 v k.ú. Vortová- V. Zdražil
8. Smlouva o užití, implementace a provozní podpoře informačního systému Helios Fenix
9. Schválení hlasujících členů do DSO Studnice, Hamry, Vortová
10. Pravomoc schvalování a provádění rozpočtových opatření starostkou obce Vortová
11. Prodej dřeva cena
12. Vánoční balíčky pro spoluobčany nad 70 let
13. Rozsvícení vánočního stromu + osvětlení kaple
14. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
15. Diskuze
a)

Zájezd na muzikál

b) Otevření hospody
c)

Kontejnery na tříděný odpad

d) Zimní práce v obci
e)

Mikulášská besídka

f)

Rozpočet obce pro rok 2023

16. Závěr

1.

Zasedání zahájila starostka (předsedající) obce paní Mgr. Markéta Laštůvková, které také řídila. V úvodu
přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem zasedání.

2.

Byli jmenováni ověřovatelé zápisu: Daniel Makovský a Lucie Kozlová

3.

Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.

4.

Členové ZO byli seznámeni s písemnostmi od minulého zasedání. Převážně byli seznámeni se smlouvou
mezí obcí Vortová a poštou Partner.

5.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 9, kdy se jedná o úpravu vyúčtování voleb
do zastupitelstev a o navýšení výdajů od posledního zasedání a projednání vlastních záležitostí. (viz. Příloha
č.1). Zastupitelstvo toto schválilo v počtu pro 7, proti 0, zdržel se 0. V daném bodu byla vznesena
připomínka p. Klase, kdy žádal o předložení dokumentů o převzetí elektroměru v čp. 59 od p. Jehličky, kdy
mu bylo sděleno, že nebyl sepsán žádný dokument nebo protokol o předání.

6.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí od pana M. Zdražila o prodej částí obecního pozemku p.č.
60/26 v k.ú. Vortová o výměře cca 100m2. Toto bylo vzato na vědomí a bude předmětem dalšího zasedání
zastupitelstva.

7.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí od pana V. Zdražila o prodej částí obecního pozemku p.č.
60/7 v k.ú. Vortová o výměře cca 160m2. Toto bylo vzato na vědomí a bude předmětem dalšího zasedání
zastupitelstva.

8.

Starostkou obce byla zastupitelstvu obce předložena k seznámení smlouva o o užití, implementace a
provozní podpoře informačního systému Helios Fenix s firmou Asseco, kdy toto bylo zastupitelstvem obce
schváleno v počtu pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9.

Starostka obce seznámila zastupitelstvo s návrhem o schválení členů do DSO Studnice, Hamry, Vortová,
kdy předseda za obec Vortovou byla navržena Mgr. Markéta Laštůvková, místopředseda Lukáš Pešek,
hlasující člen Ivana Nováková, náhradníci 1. Petr Klas, 2. Ladislav Šmahel, 3. Daniel Makovský a 4. Lucie
Kozlová. Zastupitelstvo toto schválilo v počtu pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10. Starostka obce navrhla pro svoji osobu pravomoc schvalování a provádění rozpočtových opatření za obec
Vortovou v maximální výši 50.000,-Kč. Zastupitelstvo obce toto schválilo v počtu pro 7, proti 0, zdržel se 0.
11. Starostkou obce bylo navrženo prodej dřeva z obecních lesů pro místní spoluobčany a majitele nemovitostí
v k.ú. Vortová, kdy vytěženého palivového dřeva cena byla navržena 600kč/1m3 a za samovýrobu
200Kč/1m3. Zastupitelstvo toto schválilo v počtu pro 7, proti 0, zdržel se 0.
12. Starostkou obce byl navržen návrh na vánoční balíčky pro spoluobčany nad 70 let, kdy cena za balíček byla
navržena ve výši 300,-Kč za potraviny a balné a k tomuto bude přibalen stolní kalendář na rok 2023.
Zastupitelstvo návrh schválilo v počtu pro 7, proti 0, zdržel se 0.

13. Starostka obce předložila návrh na rozsvícení vánočního stromku v obci Vortová a to dne 27. 11. 2022, kdy
bude osvětlen strom vedle autobusové zastávky, kdy začátek akce bude od 16:00 hodin. Dále byl předložen
návrh na doprovodný program, kdy se zde představí klarinetový soubor. Dále se zde bude zdarma podávat
občerstvení. Na osvětlení stromu bude jednáno s firmou Huky elektro a s firmou Fousek, kdy dle ceny bude
rozhodnuto, kdo osvětlení stromu vyhotoví. Dále byl podán návrh na osvětlení místní kapličky, kdy toto
proběhne od 27. 11. 2022 do 6. 1. 2023, kdy osvětlení bude zapnuto v době od 17:00 hodin do 21:00 hodin.
Zastupitelstvo návrh projednalo a schválilo v počtu pro 7, proti 0, zdržel se 0.
14. Starostka obce předložila návrh na smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce na parcele
č. 530/1 v k.ú. Vortová, vedené pod čj. IV-12-2022499/VB/2, kdy toto zastupitelstvo projednalo a schválilo
v počtu pro 7, proti 0, zdržel se 0.
15. Diskuze
a)
-

Zájezd na muzikál

Starostka obce Vortová zastupitelstvo obce seznámila, že je možnost se zúčastnit zájezdu na muzikál
Okno mé lásky konané dne 7. 1. 2022 v divadle Broadway v Praze, kdy cena i s dopravou činí 1000Kč za
osobu. Odjezd zájezdu bude účastníkům upřesněn, kdy lístky si mohou zakoupit na OÚ Vortová
v úředních hodinách.
b) Otevření hospody

-

Starostka obce Vortová zastupitelstvo obce Vortová seznámila s tím, že od 1. 12. 2022 bude otevřena
hospoda v obci v domě čp. 59, kdy provoz zajistí p. Michal Šírek a to vždy každý pátek až neděli.
Provozní doba bude stanovena p. Šírkem.
c)

-

Kontejnery na tříděný odpad

Starostka obce podala návrh na zakoupení jednoho plastového zvonového kontejneru na papír, kdy
tento by byl umístěn na točně ve Vortové. Dále navrhla zakoupení 2 ks plastových vyklápěcích
kontejnerů na plasty, kdy jeden bude umístěn u transformátoru a druhý v místní části Lhoty. Následně
byl podán návrh na zakoupení dvou plastových kontejnerů na posypový materiál na zimní údržbu
komunikace, kdy jeden bude umístěn směrem na Lhoty a druhý u kapličky v obci. Zastupitelstvo tyto
návrhy projednalo a schválilo v počtu pro 7, proti 0, zdržel se 0.
d) Zimní práce v obci

-

Starostka obce podala návrh na zajištění brigádníka na zimní údržbu a úklid sněhu u veřejných budov a
zastávek. Zastupitelstvo obce toto projednalo a schválilo v počtu pro 7, proti 0, zdržel se 0.
e)

-

Mikulášská besídka

Starostka obce seznámila zastupitelstvo s tím, že SDH Vortová budou pořádat Mikulášskou besídku
dne 3. 12. 2022 v KD Vortová a navrhla příspěvek pro SDH na nákup dárkových balíčků pro děti do
3000,-Kč. Zastupitelstvo daný návrh projednalo a schválilo v počtu pro 7, proti 0, zdržel se 0.
f)

-

Rozpočet obce pro rok 2023

Starostkou obce bylo požádáno zastupitelstvo, aby di na další zasedání zastupitelstva připravili návrhy
na Rozpočet obce Vortová na rok 2023. Zastupitelstvo obce toto vzalo na vědomí.

g)

P. Klasem byl podán návrh na snížení odměn zastupitelům obce Vortová, kdy tento
bude řešit zastupitelstvo na dalším zasedání.

16. V závěru proběhla diskuze.
17. Starostka ukončila zasedání v 21:45 hodin dne 3. 11. 2022.

Zapsal: Lukáš Pešek

…………………

Dne: 10. 11. 2022

Vyvěšeno dne: 11. 11. 2022

Ověřovatelé zápisů:

Starostka obce: ………………..
Mgr. Markéta Laštůvková

Sejmuto dne: 27. 11. 2022

Lucie Kozlová

………………

Daniel Makovský

………………

Místostarosta obce: …………………..
Lukáš Pešek

