
Zápis z 32. řádného zasedání zastupitelstva obce V ěžná

2.4.2009
Přítomni:

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

0 občanů 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Tomáš Kertis
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 projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci „Kanalizace a ČOV

Věžná“
2. Vyjádření k návrhu změny č. 1 územního plánu obce Kámen
3. Projednání Směrnic o účelových příspěvcích členských obcí Sdružení Svidník
4. Pověření zastupitelstva starostovi k rozhodování o rozpočtových opatřeních do výše

50 000 Kč
5. Projednání žádostí
6. Projednání směnné smlouvy
7. Různé
8. Závěr

Ad 1.) Vyjád ření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci
„Kanalizace a ČOV Věžná“

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s projektovou dokumetací pro územní rozhodnutí na akci
„Kanalizace a ČOV Věžná“, kterou vypracovala firma „Projektování ekologických staveb, s.r.o.“.
Zastupitelstvo navrhlo vyslovit souhlas s předloženou projektovou dokumentací. 

Ad 2.) Vyjád ření k návrhu  zm ěny č. 1 územního plánu obce Kámen

Zastupitelstvo obce projednalo návrh změny č. 1  územního plánu obce Kámen. Konstatovalo, že
k předloženému návrhu nemá výhrady.

Ad 3.) Projednání Sm ěrnic o ú čelových p říspěvcích členských obcí Sdružení
Svidník

Zastupitelstvo obce projednalo Směrnice o účelových příspěvcích členských obcí Sdružení Svidník.
Zastupitelstvo navrhlo schválit návrh č. 1 účelových příspěvků.  

-1-



Ad 4.) Pov ěření zastupitelstva starostovi k rozhodování o rozpo čtových opat řeních
do výše 50 000,- K č

Zastupitelstvo obce navrhlo pověření starostovi obce Ladislavu Vlachovi k rozhodování
o rozpočtových opatřeních do výše 50 000,- Kč.

Ad 5.) Projednání žádostí

Zastupitelstvo obce projednalo:
● žádost ČČK Věžná ze dne 1.4.2009 o bezplatný pronájem sálu KD za účelem pořádání

pouťové diskotéky dne 25.4.2009,
● žádost ČČK Věžná ze dne 1.4.2009 o bezplatný pronájem sálu KD za účelem cvičení pro

ženy každé úterý cca od 19:00 do 20:00 hodin.
Zastupitelstvo navrhlo uvedeným žádostem vyhovět.

Ad 6.) Projednání sm ěnné smlouvy

Zastupitelstvo obce projednalo směnnou smlouvu mezi Obcí Věžná a Marií a Josefem
Pospíchalovými a navrhlo její schválení. Jedná se o směnu pozemků.

Ad 6.) Různé

● Zastupitelstvo obce navrhlo uvolnit z rozpočtu obce částku 2 000,- Kč na vítání občánků.

● Zastupitelstvo obce navrhlo uvolnit z rozpočtu obce částku 2 000,- Kč na občerstvení
divadelnímu souboru Vrchlický Častrov.

Ad 7.) Záv ěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 2.4.2009

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Tomáš Kertis

        Jiří Kotrba

Starosta: Ladislav Vlach
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Usnesení z 32. řádného zasedání zastupitelstva obce V ěžná ze dne
2.4.2009

Zastupitelstvo obce:

1. Vyslovuje souhlas s projektovou dokumetaci pro územní rozhodnutí na akci „Kanalizace a
ČOV Věžná“. 

2. Nemá výhrady k předloženému návrhu změny č. 1 územního plánu obce Kámen.
3. Schvaluje návrh č. 1 účelových příspěvků členských obcí Sdružení Svidník: 

Obec platí za zpracování rozvojových záměrů a projektování žádostí ve fixní platbě 0,- Kč.
Při kladném schválení projektové žádosti o dotaci obec odvádí do rozpočtu následující
účelový příspěvek: 

Dotace Účelový příspěvek
0 – 500 000,- Kč 5 %

500 001 – 1 000 000,- Kč 3,5 %
1 000 001,- Kč a více 2 %

4. Schvaluje pověření starostovi obce Ladislavu Vlachovi k rozhodování o rozpočtových
opatřeních do výše 50 000,- Kč.

5. Schvaluje žádost ČČK Věžná o bezplatný pronájem sálu KD za účelem pořádání pouťové
diskotéky dne 25.4.2009.

6. Schvaluje žádost ČČK Věžná o bezplatný pronájem sálu KD za účelem cvičení pro ženy
každé úterý cca od 19:00 do 20:00 hodin.

7. Schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Věžná a Marií  Josefem Pospíchalovými.
8. Schvaluje uvolnění částky 2 000,- Kč z rozpočtu obce na vítání občánků.
9. Schvaluje uvolnění částky 2 000,- Kč z rozpočtu obce na občerstvení divadelnímu souboru

Vrchlický Častrov.

_________________________________ ________________________________

starosta         zástupce starosty
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Prezenční listina

32. zasedání zastupitelstva obce V ěžná
2.4.2009

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

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

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

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

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

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

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