Zápis z 18. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná
7.2.2008
Přítomni:
Ladislav Vlach, Jiří Kotrba, Tomáš Kertis, Miloslava Zíková, Miroslav Zíka, Josef Mareš,
Ing. Pavel Martinec – viz prezenční listina
0 občanů
Ověřovateli zápisu byli určeni:

Miloslava Zíková
Jiří Kotrba

Zapisovatel:

Ing. Pavel Martinec

Zasedání zahájil a řídil starosta p. Ladislav Vlach. Konstatoval, že jednání je přítomno 7 členů
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. Seznámil přítomné s programem jednání. Program byl
schválen.
Program:
1. Vyjádření k úpravě projektu – Vedení 400 kV Kočín - Mírovka
2. Projednání úpravy farského dvora
3. Výběr dodavatele na výrobu oken v budově obecního úřadu
4. Návrh vydání zpravodaje
5. Projednání došlých žádostí
6. Projednání možnosti podání žádosti o dotaci
7. Zvýšení limitu pokladního zůstatku
8. Závěr
Ad 1.) Vyjádření k úpravě projektu – Vedení 400 kV Kočín - Mírovka
Zastupitelstvo se seznámilo s s návrhem úpravy projektu – Vedení 400 kV Kočín – Mírovka a
navrhlo jej schválit bez výhrad. Zároveň upozorňuje na nutnost vyjádření Městského úřadu v
Pacově, odboru životního prostředí, vzhledem k návrhu elektrického vedení přes chráněné území
Kejtovské louky.
Ad 2.) Projednání úpravy farského dvora
Zastupitelstvo projednalo potřebu odstranění všech dřevin a provedení terénních úprav na nádvoří
areálu fary z důvodu usnadnění údržby a umožnění přístupu k budovám. Zastupitelstvo navrhlo tato
opatření schválit.
Ad 3.) Výběr dodavatele na výrobu oken v budově obecního úřadu
Zastupitelstvo obdrželo cenovou nabídku na výrobu oken do budovy obecního úřadu od firmy
Robert Míka se sídlem v Kamenici nad Lipou a navrhlo přidělit zakázku výroby 7 ks oken do 1.
podlaží budovy obecního úřadu této firmě.
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Ad 4.) Návrh vydání zpravodaje
Zastupitelstvo projednalo návrh na vydání 2. čísla obecního zpravodaje a navrhlo jeho schválení.
Ad 5.) Projednání došlých žádostí
Zastupitelstvo projednalo došlé žádosti:
•

žádost SDH Věžná o bezplatný pronájem sálu kulturního domu ze dne 7.2.2008 za účelem
pořádání hasišského plesu dne 9.2.2008

•

žádost ČČK Věžná o bezplatný pronájem sálu kulturního domu ze dne 7.2.2008 za účelem
pořádání dětského karnevalu dne 1.3.2008

•

žádost ČČK Věžná o příspěvek na občerstvení pro děti na dětský karneval ze dne 7.2.2008

•

žádost slečny Pavly Kamenské, bytem Věžná 42, ze dne 24.1.2008, o pronájem bytu.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí a navrhlo její uložení s tím, že uvolní-li se obecní byt,
bude žadatelce pronajmut.

Zastupitelstvo navrhlo všechny žádosti schválit.
Ad 6.) Projednání možnosti podání žádosti o dotaci
Zastupitelstvo projednalo možnost podání žádosti Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci na opravu
kapličky v Brné a navrhlo tuto žádost podat.
Ad 7.) Zvýšení limitu pokladního zůstatku
Zastupitelstvo obce projednalo potřebu zvýšit limit pokladního zůstatku na částku 40 000 ,- Kč.
Ad 7.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.
Ve Věžné dne 7.2.2008
Zapsal:

Ing. Pavel Martinec

Ověřili:

Miloslava Zíková
Jiří Kotrba

Starosta:

Ladislav Vlach
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Usnesení z 18. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne
7.2.2008
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Návrh úpravy projektu – Vedení 400 kV Kočín – Mírovka bez výhrad. Zároveň upozorňuje
na nutnost vyjádření Městského úřadu v Pacově, odboru životního prostředí, vzhledem k
návrhu elektrického vedení přes chráněné území Kejtovské louky.
2. Odstranění všech dřevin a provedení terénních úprav na nádvoří areálu fary z důvodu
usnadnění údržby a umožnění přístupu k budovám.
3. Přidělení zakázky výroby 7 ks oken do 1. podlaží budovy obecního úřadu firmě Robert
Míka se sídlem v Kamenici nad Lipou.
4. Vydání 2. čísla obecního zpravodaje.
5. Následující žádosti:
- žádost SDH Věžná o bezplatný pronájem sálu kulturního domu ze dne 7.2.2008 za účelem
pořádání hasišského plesu dne 9.2.2008
- žádost ČČK Věžná o bezplatný pronájem sálu kulturního domu ze dne 7.2.2008 za účelem
pořádání dětského karnevalu dne 1.3.2008
- žádost ČČK Věžná o příspěvek na občerstvení pro děti na dětský karneval ze dne 7.2.2008.
Příspěvek se schvaluje ve výši 1000,- Kč.
6. Podání žádosti Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci na opravu kapličky v Brné.
7. Zvýšení limitu pokladního zůstatku na částku 40 000 ,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Žádost slečny Pavly Kamenské, bytem Věžná 42, ze dne 24.1.2008, o pronájem bytu, s tím,
že uvolní-li se obecní byt, bude žadatelce pronajmut.

_________________________________

________________________________

starosta

zástupce starosty
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Prezenční listina
18. zasedání zastupitelstva obce Věžná
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