
Zápis z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce V ěžná

3.12.2008
Přítomni:

Ladislav Vlach, Tomáš Kertis, Miloslava Zíková, Josef Mareš, Miroslav Zíka,   Ing. Pavel Martinec
– viz prezenční listina (J. Kotrba omluven)

0 občanů 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Tomáš Kertis
Miroslav Zíka

Zapisovatel: Ing. Pavel Martinec

Zasedání zahájil  a řídil starosta p. Ladislav Vlach. Konstatoval, že jednání je přítomno 6 členů
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. Seznámil přítomné s programem jednání. Program byl
schválen.

Program:
1. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2009
2. Projednání rozpočtového provizoria
3. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2010 a 2011
4. Projednání rozpočtového opatření č. 4/2008
5. Příkaz k provedení inventur
6. Projednání žádosti o povolení umístění elektrického zařízení v k.ú. Brná
7. Projednání využití dotace z POV pro rok 2009
8. Stanovisko k navrženým variantám čištění odpadních vod
9. Projednání žádosti o snížení nájmu za pronájem obchodu se smíšeným zbožím
10. Projednání žádosti SDH Věžná o bezplatný pronájem sálu KD
11. Různé
12. Závěr

Ad 1.) Projednání návrhu rozpo čtu na rok 2009

Zastupitelstvo obce navrhlo rozpočet na rok 2009 s těmito parametry:
• Předpokládané příjmy: 2 200 000 Kč
• Předpokládané výdaje: 2 400 000 Kč

Pro vyrovnání schodku rozpočtu budou použity finanční rezervy obce.

Ad 2.) Projednání rozpo čtového provizoria

Zastupitelstvo projednalo podmínky rozpočtového provizoria, a to 1/12 na rok 2009 s navýšením
10 %. Vyvěšeno na úřední desce od 3.12.2008.

Ad 3.) Projednání rozpo čtového výhledu na roky 2010 a 2011

Zastupitelstvo projednalo rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011 s tím, že výše příjmů a výdajů v
těchto letech se bude vyvíjet  obdobným způsobem jako v předcházejících  fiskálních obdobích.
Předpokládaná výše rozpočtů v těchto letech bude řádově  2 200.000,- Kč  na jednotlivá období.
V případě  získání  dotace  na  realizaci  projektu  „Rekonstrukce kanalizace  v  obci  Věžná“  bude
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rozpočet navýšen podle aktuální situace.

Ad 4.) Projednání rozpo čtového opat ření č. 4/2008

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 4/2008.

Ad 5.) Příkaz k provedení inventur

Zastupitelstvo navrhlo inventarizační komisi ve složení: Miroslav Zíka, Jiří Kotrba, Miloslava
Zíková, Tomáš Kertis.

Předsedou inventarizační komise byl navržen p. Miroslav Zíka, členy komise pak Miloslava
Zíková, Jiří Kotrba, Tomáš Kertis.

Termín inventarizace byl navržen na 31.12.2008 v 9:00 hodin.

Ad 6.) Projednání žádosti o povolení umíst ění elektrického za řízení v k.ú. Brná

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o povolení umístění elektrického zařízení „Brná – obnova
TS“ v k.ú. Brná, který byl doručen Obecnímu úřadu dne 24.11.2008 a který zaslala a vypracovala
firma Fiera, a.s. Jindřichův Hradec. Zastupitelstvo navrhlo povolit umístění uvedeného zařízení.

Ad 7.) Projednání využití dotace z POV pro rok 2009

Zastupitelstvo projednalo možnosti využití dotací POV pro rok 2009 a navrhlo podat žádost
o dotaci z POV na realizaci projektu „Zastřešení betonových garáží v Brné a Věžné“.

Ad 8.) Stanovisko k navrženým variantám čištění odpadních vod

Zastupitelstvo obce projednalo navržené varianty čištění odpadních vod ve Věžné a navrhlo svolat
jednání o možných variantách čištění odpadních vod za účasti zástupců Obce Věžná, zástupců VOD
Kámen, Odboru životního prostředí Městského úřadu Pacov a zástupců firmy 3e – projektování
ekologických staveb, s.r.o., Pelhřimov.

Ad 9.) Projednání žádosti o snížení nájmu za pronáj em obchodu se smíšeným
zbožím

Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Miroslava Pozděny o snížení nájmu za pronájem
obchodu se smíšeným zbožím ze dne 1.12.2008.  Zastupitelstvo obce navrhlosnížit nájemné žadateli
na 5 000 Kč / rok. Ostatní nájemní podmínky zůstávají beze změny.

Ad 10.) Projednání žádosti SDH V ěžná o bezplatný pronájem sálu KD

Zastupitelstvo obce projednalo žádost SDH Věžná o bezplatný pronájem sálu KD dne 31.12.2008,
která byla Obecnímu úřadu doručena dne 3.12.2008, a navrhlo její schválení.

Ad 11.) Různé

Zastupitelstvo obce navrhlo přiznat tyto mimořádné odměny: 

● 2 000 Kč sl. Miloslavě Zíkové za přípravu a realizaci Setkání rodáků a přátel obce Věžná
konaného dne 24.5.2008,

● 1 000 Kč Tomáši Kertisovi za celoroční údržbu zeleně v obci,

● 1 000 Kč Jiřímu Kotrbovi za celoroční údržbu zeleně v obci,
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● 4 500 Kč starostovi obce Ladislavu Vlachovi za zajištění potřebné dokumentace pro
realizaci akce „Rekonstrukce veřejných prostranství v obci Věžná“.

Ad 12.) Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 3.12.2008

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Tomáš Kertis

        Miroslav Zíka

Starosta: Ladislav Vlach
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Usnesení z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce V ěžná ze dne
3.12.2008

Zastupitelstvo schvaluje:

1. Návrh rozpočtu na rok 2009 s těmito parametry:

Předpokládané příjmy: 2 200 000 Kč, předpokládané výdaje: 2 400 000 Kč.

Pro vyrovnání schodku bude použito finančních rezerv obce.

2. Podmínky rozpočtového provizoria, a to 1/12 na rok 2009 s navýšením 10 %.Vyvěšeno na
úřední desce od 3.12.2008.

3. Rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011 s tím, že výše příjmů a výdajů v těchto letech se
bude vyvíjet obdobným  způsobem jako v předcházejících fiskálních obdobích.
Předpokládaná výše rozpočtů v těchto letech bude řádově 2 200.000,- Kč na jednotlivá
období.

4. Rozpočtové opatření č. 4/2008.

5. Inventarizační komisi ve složení: Miroslav Zíka, Jiří Kotrba, Miloslava Zíková, Tomáš
Kertis. Předsedou inventarizační komise byl schválen p. Miroslav Zíka, členy komise pak
Miloslava Zíková, Jiří Kotrba, Tomáš Kertis. Termín inventarizace byl schválen na
31.12.2008 v 9:00 hodin.

6. Povolení umístění elektrického zařízení „Brná – obnova TS“ v k.ú. Brná. Současně
zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene.

7. Podání žádosti o dotaci z POV na realizaci projektu „Zastřešení betonových garáží v Brné a
Věžné“.

8. Svolání jednání o možných variantách čištění odpadních vod za účasti zástupců Obce
Věžná, zástupců VOD Kámen, Odboru životního prostředí Městského úřadu Pacov a
zástupců firmy 3e – projektování ekologických staveb, s.r.o., Pelhřimov.

9. Žádost pana Miroslava Pozděny o snížení nájmu za pronájem obchodu se smíšeným zbožím
ze dne 1.12.2008.  Zastupitelstvo obce schvaluje výši nájemného na 5 000 Kč / rok. Ostatní
nájemní podmínky zůstávají beze změny.

10. Žádost SDH Věžná o bezplatný pronájem sálu KD dne 31.12.2008.

11. Mimořádné odměny: 

● 2 000 Kč sl. Miloslavě Zíkové za přípravu a realizaci Setkání rodáků a přátel obce
Věžná konaného dne 24.5.2008,

● 1 000 Kč Tomáši Kertisovi za celoroční údržbu zeleně v obci,

● 1 000 Kč Jiřímu Kotrbovi za celoroční údržbu zeleně v obci,

● 4 500 Kč starostovi obce Ladislavu Vlachovi za zajištění potřebné dokumentace pro
realizaci akce „Rekonstrukce veřejných prostranství v obci Věžná“.

_________________________________ ________________________________

starosta         zástupce starosty
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Prezenční listina

28. zasedání zastupitelstva obce V ěžná
3.12.2008

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

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

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

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

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

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