
Zápis z 26. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

2.10.2008
Přítomni:
Ladislav Vlach, Jiří Kotrba, Tomáš Kertis, Miloslava Zíková, Josef Mareš, Miroslav Zíka, 
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. Projednání rozpočtového opatření č.3/2008
2. Informace o průběhu realizace projektu „Zlepšení vzhledu veřejného prostranství obce 

Věžná“
3. Projednání návrhu projektu kanalizace
4. Informace o zahájení projektových příprav realizace stavby cesty v rámci Plánu společných 

zařízení KPÚ
5. Informace o ukončení KPÚ v k.ú. Věžná a Brná
6. Různé
7. Závěr

Ad 1.) Projednání rozpočtového opatření č.3/2008
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č.3/2008 a navrhlo jeho schválení.

Ad 2.) Informace o průběhu realizace projektu „Zlepšení vzhledu veřejného 
prostranství obce Věžná“
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o stavu realizace projektu „Zlepšení vzhledu 
veřejného prostranství obce Věžná“.

Ad 3.) Projednání návrhu projektu kanalizace
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem projektu rekonstrukce kanalizace v obci – návrh 
hlavní větve kanalizačního rozvodu. Předpokládané vpusti jednotlivých nemovitostí budou 
zakresleny po dohodě s vlastníky.

Ad 4.) Informace o zahájení projektových příprav realizace stavby cesty v rámci  
Plánu společných zařízení KPÚ
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele o zahájení projektových příprav na realizaci stavby 
cesty od silnice č. II/128 kolem bývalého kravína směrem k bytovkám – napojení na obytnou zónu 
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v západní části obce.

Ad 5.) Informace o ukončení KPÚ v k.ú. Věžná a Brná
Závěrečnou vyhláškou a vydáním rozhodnutí byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
Věžná a Brná. Vlstníkům byly zaslány rozhodnutí se soupisy nových parcel. Nové listy vlastnictví 
budou zájemcům vydány na Katastrálním úřadě.

Obnovení operátu a jeho značení v intravilánu obce provede KÚ Pelhřimov pravděpodobně na jaře 
příštího roku. Nová katastrální mapa bude k nahlédnutí na OÚ v nejbližší době.

Ad 6.) Různé
Zastupitelstvo obce projednalo aktuální stav obecních lesů. Konstatovalo potřebu urychleně 
zlikvidovat kůrovcovou kalamitu.

Ad 7.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 2.10.2008

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Miloslava Zíková

        Jiří Kotrba

Starosta: Ladislav Vlach
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Usnesení z 26. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne 
4.9.2008

Zastupitelstvo schvaluje:

1. Rozpočtové opatření č.3/2008.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.  Návrh projektu rekonstrukce kanalizace v obci Věžná – návrh hlavní větve kanalizačního 
rozvodu.

       

_________________________________ ________________________________

starosta         zástupce starosty
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Prezenční listina

26. zasedání zastupitelstva obce Věžná
2.10.2008

Ladislav Vlach ….......................................

Miroslav Zíka ............................................

Miloslava Zíková …..................................

Tomáš Kertis ….........................................

Josef Mareš …...........................................

Jiří Kotrba ….............................................

Ing. Pavel Martinec …...............................        
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