
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 9. 3. 2023 

od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kanceláři OÚ 
 
Č. j. 3/2023/ ZO Vortová – zasedání 
 

 Přerušení zasedání: zasedání nebylo přerušeno 

Jména určených ověřovatelů zápisu: Daniel Makovský, Milan Šírek 

Přítomní členové Zastupitelstva obce: Mgr. Markéta Laštůvková, Ivana Nováková, Lucie 

Kozlová, Ladislav Šmahel 

Ostatní přítomní:   - 

Omluvení členové Zastupitelstva obce: Petr Klas 

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. 1- dotace na volby prezidenta ČR 2023 

6. Finanční příspěvek pro SDH na dechovou hudbu Hlinečanka 

7. Žádost o finanční dar- Zdravotní klaun 

8. Schvalování návrhu znaku obce 

9. Dotační služby k podání žádosti o dotace na vodovod Vortová 

10. Schvalování pachtovní smlouvy 

11. Právní služby 

12. Nákup kalendářů na rok 2024 

13. Žádost SDH o finanční příspěvek na dětský karneval 

14. Schválení prodeje obecního pozemku- pan Trocha 

15. Seznámení s žádostí o prodej obecního pozemku- pan Klečka 

16. Diskuse- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti UZSVM 

              -  muzikál Kunětická Hora- 1. 7. 2023 

               -ukončení činnosti lesního hospodáře 



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. Předsedající jmenovala ověřovatele zápisu:  Daniela Makovského a Milana Šírka. (Pro: 6, 

Proti: 0) 

3. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání ZO. 

4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s písemnostmi od minulého zasedání.  

5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1- dotace na volby 

prezidenta ČR 2023. (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s uhrazením nákladů SDH Vortová za dechovou 

kapelu Hlinečanka, která doprovází Masopustní průvod v obci.  

7. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o finanční dar- Zdravotní klaun. ZO tuto žádost 

zamítlo. (Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 0) 

8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno 

s návrhem znaku obce dle heraldických služeb 

od firmy Velebný & Fam, s.r.o. ZO tento návrh 

projednalo a jednomyslně schválilo. (Pro: 6, 

Proti: 0, Zdrželo se: 0) 

9. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo 

cenovou nabídku ve výši 55.000 Kč na dotační 

služby za účelem podání žádosti o dotaci na 

ministerstvo zemědělství k realizaci projektu 

Vodovod Vortová, od firmy EGRANT s.r.o. 

(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

10. Zastupitelstvo obce schválilo pachtovní 

smlouvu Ivaně Novákové o celkové výměře 

55 690 m2 na dobu trvání 10 let s roční 

výpovědní lhůtou s platností od 1. 1. 2025. 

(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1) 

11. Zastupitelstvo obce se jednomyslně rozhodlo pro výzvu k podání nabídky ve Veřejné 

zakázce malého rozsahu na služby včetně zadávací dokumentace. Předmětem zakázky je 

závazek advokáta k poskytování komplexních právních služeb pro potřeby obce v rámci 

Veřejné zakázky. (Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 



12. Zastupitelstvo obce projednalo nabídku a schválilo nákup 70 ks kalendářů na rok 2024 od 

pana L. Plašila a paní L. Staříkové. (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

13. Zastupitelstvo obce projednalo žádost od SDH Vortová o finanční příspěvek na dětský 

karneval, ve výši cca 3 000 Kč. ZO tuto žádost schválilo. (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

14. Zastupitelstvo obce schválilo prodej obecního pozemku p. č. 530/44 v k. ú. Vortová pro 

pana Mariusze Kryzstofa Trochu, o výměře 585 m2 za cenu 585 Kč. ZO rozhodlo o této 

ceně z důvodu dohledaných dokladů z minulosti o prodeji zmíněného pozemku, který ale 

nebyl zapsán do KN. (Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0) 

15.  Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí od pana Jiřího Klečky o prodej části 

obecního pozemku p. č. 581 v  k. ú. Vortová o výměře 47 m2 z důvodu již postavené 

garáže ve vlastnictví žadatele. ZO  bere na vědomí a tato bude předmětem dalšího 

jednání. 

16. Diskuse: 1) Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce se Smlouvou o smlouvě            

budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě - vodovod Vortová. 

            2) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možností zájezdu na muzikál 

Pekařova žena, který se uskuteční dne 1. 7. 2023 na Kunětické Hoře. Občané mají 

možnost si rezervovat lístky na OÚ Vortová. 

             3) Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce s ukončením činnosti 

dosavadního lesního hospodáře. Správa lesa bude předána novému lesnímu 

hospodáři. 

17. Starostka obce ukončila zasedání v 19:50 hodin. 

 

 
 
Zapsala:  Ivana Nováková     ……………………..         Dne:  9. 3. 2023 
 
Vyvěšeno dne: 16. 3. 2023             Sejmuto dne: 1. 4. 2023   
  
                                                     Daniel Makovský     ……………………………. 
 
                                                                                                    Milan Šírek   ………………………………………. 
                                                                                                     

 

Starostka obce: ………………..      Místostarostka obce: ………………….. 

Mgr. Markéta Laštůvková            Ivana Nováková 


