
Zápis z 34. řádného zasedání zastupitelstva obce V ěžná

11.6.2009
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: Tomáš Kertis
Josef Mareš

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 závěrečného účtu obce za rok 2008 
2. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace na pasporty místních komunikací
3. Projednání převodu pozemků od obce Obrataň
4. Projednání cenové nabídky od firmy Přibyl Miroslav, s.r.o.
5. Projednání změny projektu „Rekonstrukce kanalizace a ČOV v obci Věžná“
6. Závěr

Ad 1.) Projednání záv ěrečného ú čtu obce za rok 2008 

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2008 a navrhlo vzhledem ke zprávě

o výsledku přezkoumání hospodaření obce jeho schválení s výhradou.

Ad 2.) Projednání smlouvy o poskytnutí dotace na pa sporty místních komunikací

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o poskytnutí dotace na pasporty místních komunikací mezi
krajem Vysočina a obcí Věžná a navrhlo její schválení.

Ad 3.) Projednání  p řevodu pozemk ů od obce Obrata ň

Zastupitelstvo obce projednalo převod pozemků p.č.75/1, 75/28 a 75/27 v k. ú. Věžná o celkové
výměře 722 m2. Zastupitelstvo navrhlo podat žádost obci Obrataň o převod uvedených pozemků do
vlastnictví obce Věžná .

Ad 4.) Projednání cenové nabídky od firmy P řibyl Miroslav, s.r.o.

Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku od firmy Přibyl Miroslav, s.r.o., na opravu
východní stěny bývalé fary ve Věžné a navrhlo její akceptování s tím, že v dohodnuté ceně bude
zahnuto i odvětrání základů stěny.
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Ad 5.) Projednání zm ěny projektu „Rekonstrukce kanalizace a ČOV v obci V ěžná“

Zastupitelstvo obce navrhlo změnu v projektu „Rekonstrukce kanalizace a ČOV v obci Věžná“.
Jedná se o posunutí celé čističky odpadních vod na parcelu č. 767 a 766 z důvodů majetkových.
Současně zastupitelstvo obce trvá na kořenové čističce odpadních vod z důvodů provozních a
ekonomických.

Ad 6.) Záv ěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 11.6.2009

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Tomáš Kertis

        Josef Mareš

Starosta: Ladislav Vlach
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Usnesení z 34. řádného zasedání zastupitelstva obce V ěžná ze dne
11.6.2009

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2008 v hlasování (7 pro, 0 proti) vzhledem ke zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou.

2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na pasporty místních komunikací mezi krajem
Vysočina a obcí Věžná.

3. Schvaluje podání žádosti obci Obrataň o převod pozemků p.č.75/1, 75/28 a 75/27 v k. ú.
Věžná o celkové výměře 722 m2 do vlastnictví obce Věžná.

4. Akceptuje cenovou nabídku od firmy Přibyl Miroslav, s.r.o., na opravu východní stěny
bývalé fary ve Věžné s tím, že v dohodnuté ceně bude zahnuto i odvětrání základů stěny.

5. Schvaluje měnu v projektu „Rekonstrukce kanalizace a ČOV v obci Věžná“. Jedná se
o posunutí celé čističky odpadních vod na parcelu č. 767 a 766 z důvodů majetkových.
Současně zastupitelstvo obce trvá na kořenové čističce odpadních vod z důvodů provozních
a ekonomických.

_________________________________ ________________________________

starosta         zástupce starosty
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Prezenční listina

34. zasedání zastupitelstva obce V ěžná
11.6.2009

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

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

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

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

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

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

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