
Zápis z 31. řádného zasedání zastupitelstva obce V ěžná

4.3.2009
Přítomni:

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

1 občan 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Josef Mareš
Miloslava Zíková

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 návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Zemědělskou

vodohospodářskou správou ČR
2. Projednání dodatku k návrhu na pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Věžná
3. Zahájení KPÚ v k.ú. Kámen
4. Obnovení činnosti Mikroregionu Svidník
5. Projednání žádosti ČČK Věžná o příspěvek na dětský karneval
6. Vyjádření k projektovému návrhu
7. Závěr

Ad 1.) Projednání návrhu smlouvy o smlouv ě budoucí o z řízení věcného b řemene se
Zemědělskou vodohospodá řskou správou ČR

Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
Zemědělskou vodohospodářskou správou ČR a navrhlo jeho schválení.

Ad 2.) Projednání dodatku k návrhu na po řízení změny č. 1 Územního plánu obce
Věžná

Zastupitelstvo obce projednalo dodatek k návrhu na pořízení změny č. 1 Územního plánu obce
Věžná a navrhlo jeho schválení.

Ad 3.) Zahájení KPÚ v k.ú. Kámen

Starosta obce informoval přítomné o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Kámen
a navrhl, aby se Obec Věžná stala účastníkem tohoto řízení. 

Ad 4.) Obnovení činnosti Mikroregionu Svidník

Zastupitelstvo obce navrhlo odvod příspěvku Mikroregionu Svidník ve výši trojnásobku sazby dané
Stanovami Mikroregionu Svidník, která činí 10,- Kč na obyvatele.
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Ad 5.) Projednání žádosti ČČK Věžná o p říspěvek na d ětský karneval

Zastupitelstvo obce projednalo žádost ČČK věžná o příspěvek na dětský karneval a navrhlo přispět
ČČK částkou 1 000,- Kč.

Ad 6.) Vyjád ření k projektovému návrhu

Zastupitelstvo obce projednalo projektový návrh firmy Fiera, a.s., Jindřichův Hradec – připojení
parcely č. 9 p. Milana Makovce na distribuční síť E.ON – a navrhlo jeho schválení.

Ad 7.) Záv ěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 4.3.2009

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Josef Mareš

        Miloslava Zíková

Starosta: Ladislav Vlach
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Usnesení z 31. řádného zasedání zastupitelstva obce V ěžná ze dne
4.3.2009

Zastupitelstvo schvaluje:

1. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Zemědělskou
vodohospodářskou správou ČR

2. Dodatek k návrhu na pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Věžná. Zastupitelstvo
souhlasí se změnou využití plochy bývalého letiště na zkušební polygon. V minimálním
možném rozsahu budou navrženy plochy pro bezpečnostní bariéry, valy a pro zázemí
zkušebního polygonu. Tyto požadavky budou Technickým a zkušebním ústavem před
zpracováním návrhu ÚP podrobněji navrženy a konzultovány s obcí a zpracovatelem změny
územního plánu.

3. Vstup Obce Věžná do řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Kámen
4. Odvod příspěvku Mikroregionu Svidník ve výši trojnásobku sazby dané Stanovami

Mikroregionu Svidník, která činí 10,- Kč na obyvatele.
5. Přiíspěvek ČČK Věžná na dětský karneval ve výši 1 000,- Kč.
6. Projektový návrh firmy Fiera, a.s., Jindřichův Hradec – připojení parcely č. 9 p. Milana

Makovce na distribuční síť E.ON.

_________________________________ ________________________________

starosta         zástupce starosty
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Prezenční listina

31. zasedání zastupitelstva obce V ěžná
4.3.2009

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

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

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

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

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

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

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