
Zápis z 46. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

6.5.2010
Přítomni:
Ladislav Vlach, Tomáš Kertis, Josef Mareš, Miroslav Zíka,  Jiří Kotrba, Ing. Pavel Martinec – viz 
prezenční listina 

Ing. Martinec - 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. Vyhodnocení akce – Svěcení praporu
2. Vyjádření pro Katastrální úřad (souhlas se změnou hranic katastru – Hladík - Jirků)
3. Převod finančních prostředků z rezerv na běžný účet
4. Žádosti o dotace – (kontejnery, komunikace v místních částech)
5. Výběr zhotovitele stavebních úprav – zřízení bytové jednotky v objektu čp. 25, Věžná
6. Pronájem sálu – VOD Kámen

      7.   Závěr

Ad 1.) Vyhodnocení akce – Svěcení praporu
Starosta poděkoval zastupitelstvu za přípravu akce a vzornou reprezentaci během ní.

Ad 2.) Vyjádření pro Katastrální úřad (souhlas se změnou hranic katastru – Hladík -  
Jirků)
Zastupitelstvo obce projednalo návrh změny hranic katastru. 

Ad 3.) Převod finančních prostředků z rezerv na běžný účet
Zastupitelstvo projednalo převod financí z finančních rezerv na běžný účet.

Ad 4.) Žádosti o dotace 
Zastupitelstvo obce projednalo podání žádostí o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny:

• Rekonstrukce komunikace v místní části Brná

• Nákup kompostérů
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Ad 5.) Výběr zhotovitele stavebních úprav – zřízení bytové jednotky v objektu čp. 25,  
Věžná
Zastupitelstvo obce zhodnotilo cenovou nabídku předloženou oslovenou firmou 1. kamenická 
stavební a obchodní firma, s.r.o., na realizaci projektu „Zřízení bytové jednotky v objektu čp. 25 – 
Věžná“ a navrhlo pověřit výše uvedenou firmu realizací uvedeného projektu na základě zkušeností 
z realizace podobného projektu v minulosti.

Ad 6.) Pronájem sálu – VOD Kámen
Zastupitelstvo obce projednalo žádost VOD Kámen o bezplatný pronájem sálu KD dne 7.5.2010  a 
27.5.2010 a navrhlo její schválení.

Ad 6.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 6. 5. 2010

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Miroslav Zíka

        Jiří Kotrba

Starosta: Ladislav Vlach
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Usnesení z 46. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne  
6.5.2010

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí se změnou hranic mezi katastry Věžná a Brná tak, aby kopírovaly hranice 
současných nemovitostí čp. 20 a čp. 29.

2. Souhlasí s převodem části finančních rezerv na běžný účet obce.

3. Schvaluje podání žádostí o výše uvedené dotace z Fondu Vysočiny.

4. Pověřuje  firmu 1. kamenická stavební a obchodní firma, s.r.o., realizací projektu „Zřízení 
bytové jednotky v objektu čp. 25 – Věžná“.

5. Schvaluje žádost VOD Kámen o bezplatný pronájem sálu KD na 7.5.2010 a 27.5.2010.

_________________________________ ________________________________

starosta         zástupce starosty
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Prezenční listina

46. zasedání zastupitelstva obce Věžná
6. 5. 2010

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

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

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

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

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

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