Zápis z 47. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná
3.6.2010
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:

Miloslava Janů
Tomáš Kertis

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 rozpočtového opatření č. 1/2010
2. Vyjádření pro ŘSD – silnice I/19 Kámen-obchvat
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
4. Projednání žádosti – Centrum Lada
5. Volby do zastupitelstev obcí 2010
6. Brná, Zaoralová – kabel NN, smlouva o smlouvě budoucí
7. Závěr
Ad 1.) Projednání rozpočtového opatření č. 1/2010
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 1/2010 a navrhlo jeho schválení.
Ad 2.) Vyjádření pro ŘSD – silnice I/19 Kámen - obchvat
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Ředitelství silnic a dálnic, s.p., ze dne 7.5.2010., o vyjádření
k připravované stavbě „silnice I/19 Kámen – obchvat“.
Ad 3.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2009. Zastupitelstvo obce předložilo ke schválení návrh opatření k odstranění nedostatků
zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, který je přílohou tohoto zápisu.
Ad 4.) Projednání žádosti – Centrum Lada
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Centra LADA – občanského sdružení pro pomoc lidem
s mentálním a kombinovaným postižením, Pacov, ze dne 10.5.2010, o finanční dar. Zastupitelstvo
navrhlo darovat příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
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Ad 5.) Volby do zastupitelstev obcí 2010
•

Zastupitelstvo obce navrhlo stanovit počet volených členů zastupitelstva obce Věžná pro
volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční v říjnu t.r., na 7.

•

Zastupitelstvo obce rozhodlo formou ankety oslovit občany, aby se tímto způsobem
vyjádřili, případně navrhli osoby, jež by mohly podle názoru obyvatel obce kandidovat do
zastupitelstva obce.

Ad 6.) Brná, Zaoralová – kabel NN, smlouva o smlouvě budoucí
Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu, č.j. 4910080/4, mezi obcí Věžná jako „budoucím povinným“a E.ON Distribuce,
a.s., jako budoucím oprávněným. Smlouva se týká stavby „Brná, Zaoralová – kabel NN“.
Ad 7.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.
Ve Věžné dne 3. 6. 2010
Zapsal:

Ing. Pavel Martinec

Ověřili:

Miloslava Janů
Tomáš Kertis

Starosta:

Ladislav Vlach
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Usnesení z 47. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne
3.6.2010
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010.
2. Nemá námitek vůči připravované stavbě „silnice I/19 Kámen – obchvat“. Současně
zastupitelstvo obce uděluje souhlas s vynětím pozemků uvedených v předmětné žádosti ze
dne 7.5.2010 ze zemědělského půdního fondu.
3. Bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžná za rok 2009“.
4. Schvaluje Návrh opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
obce za rok 2009, který je přílohou tohoto zápisu.
5. Schvaluje finanční dar 1000,- Kč pro Centrum Lada, občanské sdružení pro pomoc lidem s
mentálním a kombinovaných postižením.
6. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu,
č.j. 4910080/4, mezi obcí Věžná jako „budoucím povinným“a E.ON Distribuce, a.s., jako
budoucím oprávněným. Smlouva se týká stavby „Brná, Zaoralová – kabel NN“.
7. Stanovuje počet volených členů zastupitelstva obce Věžná pro volby do zastupitelstev obcí,
které se uskuteční v říjnu t.r., na 7.
8. Schvaluje vyhlášení anketu mezi obyvateli obce, v níž by občané navrhli kandidáty do
zastupitelstva obce.

_________________________________

________________________________

starosta

zástupce starosty
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Prezenční listina
47. zasedání zastupitelstva obce Věžná
3. 6. 2010
Ladislav Vlach ….......................................
Miroslav Zíka ............................................
Josef Mareš …............................................
Miloslava Janů …......................................
Tomáš Kertis ….........................................
Jiří Kotrba ….............................................
Ing. Pavel Martinec …...............................

-4-

Příloha č. 1
Návrh opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
obce za rok 2009 ze zprávy č.j. KUJI 35922/2010 KO
•

V termínu do 15.2.2011 bude Krajskému úřadu Kraje Vysočina zaslána zpráva o výsledku
finančních kontrol za rok 2010. Zodpovídá starosta obce.

Na základě tohoto opatření budou dodržena jednotlivá ustanovení zákona č 420/2004 Sb. a
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
•

Zastupitelstvo obce bude důsledně rozhodovat o úkonech spadajících do jeho pravomoci.
Zodpovídá starosta obce.

Na základě tohoto opatření budou dodržena jednotlivá ustanovení zákona č. 420/2004 Sb. a
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Všechna uvedená opatření budou vykonána do 31.7.2010.
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