
Zápis z 6. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

7.4.2011
Přítomni:
Ladislav Vlach, Lukáš Tichý, Miroslav Zíka,  Jiří Kotrba, Tomáš Kertis, Ing. Pavel Martinec  – viz 
prezenční listina (J. Mareš omluven)

0 občanů

Ověřovateli zápisu byli určeni: Tomáš Kertis
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. Projednání námitek a připomínek k návrhu změny č. 1 územního plánu obce Věžná
2. Vydání změny č. 1 územního plánu obce Věžná
3. Seznámení se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžná za rok 2010
4. Výběr nájemce a určení výše nájemného pro nově vybudovaný obecní byt
5. Projednání směrnic obce platných pro rok 2011
6. Projednání cenových nabídek
7. Závěr

Ad 1.) Projednání námitek a připomínek k návrhu změny č. 1 územního plánu obce  
Věžná
Zastupitelstvo obce projednalo námitky a připomínky k návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Věžná.

Ad 2.) Vydání změny č. 1 územního plánu obce Věžná
Zastupitelstvo obce Věžná v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, projednalo, ověřilo a navrhlo vydat 
změnu č.1 územního plánu obce Věžná. 

Ad 3.) Seznámení se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžná za  
rok 2010
Starosta obce seznámil přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžná za 
rok 2010.

Ad 4.) Výběr nájemce a určení výše nájemného pro nově vybudovaný obecní byt
Na základě veřejné nabídky vyhlášené dne 3.3.2011 a na základě došlých žádostí zastupitelstvo 
obce navrhlo pronajmout nově vybudovaný obecní byt paní Jitce Novotné, t.č. bytem Pacov, 
Výstavní 995. Současně zastupitelstvo obce navrhlo výši nájmu v souladu s § 6 odst. 7 Nařízení 
vlády č.228/2010 Sb. Zastupitelstvo projednalo návrh podmínek nájemní smlouvy.
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Ad 5.) Projednání směrnic obce platných pro rok 2011
Zastupitelstvo obce projednalo směrnice obce platné pro rok 2011 a navrhlo jejich schválení.

Ad 6.) Projednání cenových nabídek
Zastupitelstvo obce projednalo:

• cenovou nabídku na ošetření stromů – Ing. Petr Fuka, 41 400,- Kč.

• cenovou nabídku na opravu cesty „letiště – Eš“ – SILSTAP – silniční a stavební práce, 
s.r.o., II. varianta – 411 804,- Kč.

Ad 7.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 7. 4. 2011

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Tomáš Kertis

        Jiří Kotrba

Starosta: Ladislav Vlach
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Usnesení z 6. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne  
7.4.2011

Zastupitelstvo obce:

1. V souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, projednalo, ověřilo a vydává  změnu č.1 
územního plánu obce Věžná. 

2. Schvaluje na základě veřejné nabídky vyhlášené dne 3.3.2011 a na základě došlých žádostí z 
pronájem nově vybudovaného obecního bytu paní Jitce Novotné, t.č. bytem Pacov, Výstavní 
995. Současně zastupitelstvo obce schvaluje výši nájmu v souladu s § 6 odst. 7 Nařízení 
vlády č.228/2010 Sb. a návrh podmínek nájemní smlouvy.

3. Schvaluje směrnice obce platné pro rok 2011.

4. Schvaluje cenovou nabídku na ošetření stromů – Ing. Petr Fuka, 41 400,- Kč.

5. Schvaluje cenovou nabídku na opravu cesty „letiště – Eš“ -  SILSTAP – silniční a stavební 
práce, s.r.o., II. varianta – 411 804,- Kč.

_________________________________ ________________________________

starosta         místostarosta
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Prezenční listina

6. zasedání zastupitelstva obce Věžná
7. 4. 2011

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

Miroslav Zíka …..........................................

Tomáš Kertis ............................................

Lukáš Tichý …...........................................

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

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