Zápis z 42. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná
7.1.2010
Přítomni:
Ladislav Vlach, Tomáš Kertis, Josef Mareš, Miloslava Janů, Miroslav Zíka, Jiří Kotrba, Ing. Pavel
Martinec – viz prezenční listina
0 občanů
Ověřovateli zápisu byli určeni:

Jiří Kotrba
Miloslava Janů

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 došlých žádostí o odkup pozemků
2. Projednání podání žádostí o dotace
3. Projednání rozpočtového opatření č. 5/2009
4. Různé
5. Závěr
Ad 1.) Projednání došlých žádostí o odkup pozemků
Zastupitelstvo obce projednalo došlé žádosti o odkup pozemků:
–

Lukáš Tichý, p. č. 592/17, k.ú. Brná, 116 m2 (ostatní plocha), 6.1.2010

–

Miroslav Werthaim, rozšíření žádosti ze dne 13.9.2009 a schválené dne 1.10.2009
o parcelu č. 658, k.ú. Brná, 280 m2 (trvalý travní porost)

Zastupitelstvo obce navrhlo uvedené žádosti schválit.
Ad 2.) Projednání podání žádostí o dotace
a) Zastupitelstvo obce navrhlo podat žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na opravu
kapličky v Brné.
b) Zastupitelstvo obce navrhlo podat žádost o dotaci z Havarijního fondu Ministerstva kultury
na opravu budovy fary čp. 1 ve Věžné.
c) Zastupitelstvo obce navrhlo podat žádost o dotaci z Programu rozvoje kraje Vysočina,
Opatření 2.5.1 - Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek
v regionu – na opravu budovy fary čp. 1 ve Věžné.
d) Zastupitelstvo obce navrhlo podat žádost o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na přestavbu třídy v bývalé škole na sociální byt.
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Ad 3.) Projednání rozpočtového opatření č. 5/2009
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 5/2009.
Ad 4.) Různé
•

Zastupitelstvo obce navrhlo úpravu nájemného za pronájem rybníků a vodních ploch
z důvodu nedodržení původních nájemních smluv ze strany nájemců.

•

Zastupitelstvo obce upozorňuje občany, kteří nepodají žádost o odkoupení obecních
pozemků, které t.č. užívají, do konce března 2010, že jim bude vyměřeno nájemné.

Ad 5.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.
Ve Věžné dne 7. 1. 2010
Zapsal:

Ing. Pavel Martinec

Ověřili:

Jiří Kotrba
Miloslava Janů

Starosta:

Ladislav Vlach
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Usnesení z 42. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne
7.1.2010
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje žádosti o odkup pozemků:
–

Lukáš Tichý, p. č. 592/17, k.ú. Brná, 116 m2 (ostatní plocha), 6.1.2010

–

Miroslav Werthaim, rozšíření žádosti ze dne 13.9.2009 a schválené dne 1.10.2009
o parcelu č. 658, k.ú. Brná, 280 m2 (trvalý travní porost)
Na základě schválených žádostí budou vypracovány (přepracovány) kupní smlouvy,
následně bude podána žádost o vklad do katastru nemovitostí.

2. Schvaluje:
a) Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na opravu kapličky v Brné.
b) Podání žádosti o dotaci z Havarijního fondu Ministerstva kultury na opravu budovy fary
čp. 1 ve Věžné.
c) Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje kraje Vysočina, Opatření 2.5.1 - Ochrana a
zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek v regionu – na opravu
budovy fary čp. 1 ve Věžné.
d) Podání žádosti o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na přestavbu třídy v bývalé škole na sociální byt.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2009.
4. Schvaluje úpravu nájemného za pronájem rybníků a vodních ploch z důvodu nedodržení
původních nájemních smluv ze strany nájemců.

_________________________________

________________________________

starosta

zástupce starosty
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Prezenční listina
42. zasedání zastupitelstva obce Věžná
7. 1. 2010
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Miroslav Zíka ............................................
Miloslava Janů …......................................
Josef Mareš ...............................................
Tomáš Kertis ….........................................
Jiří Kotrba ….............................................
Ing. Pavel Martinec …...............................
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