
Zápis z 44. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

4.3.2010
Přítomni:
Ladislav Vlach, Tomáš Kertis, Miloslava Janů, Miroslav Zíka,  Jiří Kotrba,  Ing. Pavel Martinec – 
viz prezenční listina (J. Mareš omluven)

0 občanů 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Miroslav Zíka
Jiří Kotrba

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. Vyjádření ke stavbě zahradního domu
2. Projednání došlých žádostí o prodej pozemků
3. Seznámení s podanými žádostmi o dotace
4. Úprava rozpočtu obce
5. Zvýšení pokladní hotovosti
6. Projednání vnitřních směrnic obce Věžná
7. Různé
8. Závěr

Ad 1.) Vyjádření ke stavbě zahradního domu
Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Anežky Zaoralové, bytem Teplice v Čechách, 
Jankovcova 8, o vyjádření ke stavbě zahradního domku na zahradě p.č. 3/6 v k.ú. Brná.

Ad 2.) Projednání došlých žádostí o prodej pozemků
Zastupitelstvo obce projednalo došlé žádosti o odkup pozemků:

– Dušan Vítů, p. č. 587/4, k.ú. Věžná, 65 m2 (zahrada), 25.1.2010

– Jiří Janů, p. č. 725/18, k.ú. Věžná, 53 m2 (zahrada), 8.2.2010

– Pavel Picka, p. č. 875 a 876, k.ú. Věžná, 3788 + 5267 = 9055 m2 (ostatní plocha), 
3.3.2010

Zastupitelstvo obce navrhlo uvedené žádosti schválit s tím, že pozemky budou prodány za obvyklou 
cenu..

Ad 3.) Seznámení s podanými žádostmi o dotace
Starosta obce seznámil přítomné s podanými žádostmi o dotace:

• MMR ČR, Oprava kapličky v osadě Brná, 275 000,- Kč (70 % nákladů)

• POVV kraje Vysočina, Oprava komunikací, 140 000,- Kč (60 % nákladů)
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• Havarijní program Ministerstva kultury, Oprava fasády a výměna oken fary, 250 000,- Kč 
(60 % nákladů)

• Obnova  kulturních  památek  kraje  Vysočina,  Oprava  fasády  a  výměna  oken  fary, 
123 500,- Kč (30 % nákladů)

• Státní fond rozvoje bydlení, Výstavba sociálního bytu, 225 000,- Kč (30 % nákladů)

• Kraj Vysočina, Slavnostní svěcení praporu a znaku obce Věžná, 12 100,- Kč  
(11,2 % nákladů)

Ad 4.) Úprava rozpočtu obce
Z důvodu navýšení dotace ze státního rozpočtu ČR na činnost místní  správy dochází  k úpravě 
původní výše rozpočtu o 79 800,- Kč.

Ad 5.) Zvýšení pokladní hotovosti
Zastupitelstvo obce navrhlo zvýšení pokladní hotovosti ze stávajících 40 000,- Kč na 70 000,- Kč.

Ad 6.) Projednání vnitřních směrnic obce Věžná
Zastupitelstvo  obce projednalo vnitřní  směrnice  obce Věžná platné  od r.  2010 a navrhlo jejich 
schválení.

Ad 7.) Různé
• Starosta obce informoval přítomné o průběhu řešení změn územního plánu obce Věžná.

• Zastupitelstvo obce projednalo žádost ČČK Věžná ze dne 4.3.2010 o bezplatný pronájem 
sálu KD dne 6.3.2010 od 13:30 hodin za účelem pořádání dětského maškarního karnevalu a 
následné diskotéky a o poskytnutí příspěvku na občerstvení pro děti na karnevalu. 
Zastupitelstvo navrhlo žádost schválit a poskytnout příspěvek ve výši 1000,- Kč.

Ad 8.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 4. 3. 2010

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Miroslav Zíka

        Jiří Kotrba

Starosta: Ladislav Vlach
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Usnesení z 44. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne  
4.3.2010

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí se záměrem stavby zahradního domku na pozemku p.č. 3/6 v k.ú. Brná 
s podmínkou dodání informací o skutečné podobě a umístění stavby.

2. Schvaluje žádosti o odkup pozemků:

– Dušan Vítů, p. č. 587/4, k.ú. Věžná, 65 m2 (zahrada), 25.1.2010

– Jiří Janů, p. č. 725/18, k.ú. Věžná, 53 m2 (zahrada), 8.2.2010

– Pavel Picka, p. č. 875 a 876, k.ú. Věžná, 3788 + 5267 = 9055 m2 (ostatní plocha), 
3.3.2010

Na základě schválených žádostí budou vypracovány  kupní smlouvy, následně bude podána 
žádost o vklad do katastru nemovitostí.

3. Schvaluje zvýšení pokladní hotovosti ze stávajících 40 000,- Kč na 70 000,- Kč.

4. Schvaluje vnitřní směrnice obce Věžná, platné od r. 2010.

5. Schvaluje žádost ČČK Věžná ze dne 4.3.2010 o bezplatný pronájem sálu KD dne 6.3.2010 
od 13:30 hodin za účelem pořádání dětského maškarního karnevalu a následné diskotéky a 
o poskytnutí příspěvku na občerstvení pro děti na karnevalu. Současně zastupitelstvo obce 
schvaluje poskytnutí žádaného příspěvku ve výši 1000,- Kč.

_________________________________ ________________________________

starosta         zástupce starosty
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Prezenční listina

44. zasedání zastupitelstva obce Věžná
4. 3. 2010

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

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

Miloslava Janů …......................................

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

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

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