
Zápis z 8. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

9. 6. 2011
Přítomni:

Ladislav Vlach, Lukáš Tichý, Miroslav Zíka,  Jiří Kotrba, Tomáš Kertis, Josef Mareš, Ing. Pavel Martinec  – 
viz prezenční listina 

0 občanů

Ověřovateli zápisu byli určeni: Miroslav Zíka
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. Výběr dodavatelů – oprava kapličky v osadě Brná
2. Povodňová komise obce, péče o rybníky
3. Rozpočtové opatření č. 2/2011
4. Žádost Centra Lada o sponzorský dar
5. Různé
6. Závěr

Ad 1.) Výběr dodavatelů – oprava kapličky v osadě Brná
Zastupitelstvo obce projednalo a navrhlo vybrat podle původního rozpočtu projektu a předložených nabídek 
na realizaci akce „Oprava kapličky v osadě Brná“ tyto dodavatele:

• rekonstrukce zvoničky – AZ Centrum elektro a kovovýroba, Ing. Ladislav Tichý
• truhlářské práce – truhlářství Václav Jirků
• zhotovení střešního pláště včetně dodávky a montáže klempířských materiálů – klempířství Kertis
• stavební práce – Miroslav Přibyl stavební práce

Ad 2.) Povodňová komise obce, péče o rybníky
Zastupitelstvo obce navrhlo stanovit povodňovou komisi obce Věžná na základě zákona č. 254/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, ve složení:

• Ladislav Vlach – starosta (předseda)

• Ing. Pavel Martinec – místostarosta (člen)

• Lukáš Tichý (člen)

Ad 3.) Rozpočtové opatření č. 2/2011
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 2/2011 a navrhlo jeho schválení.

Ad 4.) Žádost Centra Lada o sponzorský dar
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Centra Lada, Pacov, o sponzorský dar.  Zastupitelstvo obce navrhlo 
poskytnout  dar ve výši 1 000,- Kč.
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Ad 5.) Různé
• Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Radka Houčka, Brná 10, o souhlas s umístěním a 

provedením stavby na p. č. 42/1, k. ú. Brná, a s projektovou dokumentací této stavby. Zastupitelstvo 
navrhlo žádaný souhlas vyslovit.

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

Ve Věžné dne 9. 6. 2011

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Miroslav Zíka

        Tomáš Kertis

Starosta: Ladislav Vlach
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Usnesení z 8. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne  
9.6.2011

Zastupitelstvo obce:

1. Na základě předložených nabídek schvaluje dodavatele na realizaci akce „Oprava kapličky v osadě |
Brná“:

• rekonstrukce zvoničky – AZ Centrum elektro a kovovýroba, Ing. Ladislav Tichý
• truhlářské práce – truhlářství Václav Jirků
• zhotovení střešního pláště včetně dodávky a montáže klempířských materiálů – klempířství 

Kertis
• stavební práce – Miroslav Přibyl stavební práce

2. Stanovuje povodňovou komisi obce Věžná na základě zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, ve složení:

• Ladislav Vlach – starosta (předseda)

• Ing. Pavel Martinec – místostarosta (člen)

• Lukáš Tichý (člen)

3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011.

4. Schvaluje sponzorský dar pro Centrum Lada, Pacov, ve výši 1 000,- Kč.

5. Na základě žádosti p. Radka Houčka, Brná 10, vyslovuje souhlas s umístěním a provedením stavby 
na p. č. 42/1, k. ú. Brná, a s projektovou dokumentací této stavby. 

_________________________________      ________________________________

starosta         místostarosta
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Prezenční listina

8. zasedání zastupitelstva obce Věžná
9. 6. 2011

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

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

Josef Mareš .................................................

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

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

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

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