
Zápis z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

30. 7. 2011
Přítomni:
Ladislav Vlach, Jiří Kotrba, Tomáš Kertis, Miroslav Zíka, Josef Mareš, Ing. Pavel Martinec – viz 
prezenční listina (L. Tichý omluven)

22 občanů 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Josef Mareš
Miroslav Zíka

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. Informace starosty obce o návrhu projektu rekonstrukce areálu fary
2. Informace starosty obce o projektu a možnostech realizace rekonstrukce kanalizace a výstavby ČOV
3. Informace o průběhu realizací investičních akcí naplánovaných na letošní rok 
4. Informace o Czech POINTu na Obecním úřadě ve Věžné
5. Informace o obecně závazných vyhláškách obce
6. Informace o provozování hřbitova a evidenci hrobových míst
7. Různé
8. Závěr

Ad 1.) Informace starosty obce o návrhu projektu rekonstrukce areálu fary
Starosta obce informoval přítomné o návrhu projektu rekonstrukce areálu fary. Projekt vychází především z potřeb 
obce. Jedním z jeho cílů je i snaha o vyhovění potřebám místních zájmových spolků a jejich žádostem o umožnění 
využití některých prostor ke zkvalitnění činnosti. Projekt si klade za cil rovněž vyhovět žádostem zájmových sdružení a 
firem s působností v obci a jejím okolí.

Návrhy občanů pro konkrétní využití areálu fary jsou přílohou tohoto zápisu.

Jedná se o  další etapu zamýšlené kompletní rekonstrukce celého areálu bývalé fary.

Zastupitelstvo obce projednalo žádosti Mysliveckého sdružení Vintířov a TZÚS Praha, s.p. o poskytnutí prostor 
k činnosti v rámci projektu rekonstrukce budovy fary.

Ad 2.) Informace starosty obce o projektu a možnostech realizace rekonstrukce  
kanalizace a výstavby ČOV
Starosta obce informoval přítomné o projektu a možnostech realizace rekonstrukce kanalizace a výstavby ČOV.

Ad 3.) Informace o průběhu realizací investičních akcí naplánovaných na letošní rok
Starosta obce informoval přítomné o průběhu realizace investičních akcí, na které obdržela obec v letošním roce dotace 
– výstavba bytu, výměna oken a oprava fasády KD, obnova kapličky v Brné, oprava komunikace letiště – křižovatka 
Eš.
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Ad 4.) Informace o Czech POINTu na Obecním úřadě ve Věžné
Místostarosta obce informoval přítomné o možnostech a funkcionalitách systému Czech POINT, který je provozován na 
Obecním úřadě ve Věžné.

Ad 5.) Informace o obecně závazných vyhláškách obce
Místostarosta obce informoval přítomné o platných obecně závazných vyhláškách obce Věžná.

Ad 6.) Informace o provozování hřbitova a evidenci hrobových míst
Místostarosta obce informoval přítomné o provozních záležitostech hřbitova a evidenci hrobových míst.

Ad 7.) Různé
• Starosta obce informoval přítomné o odečtu spotřebované vody.

• Starosta obce informoval přítomné o místech určených k odkládání biologického odpadu.

• Zastupitelstvo obce diskutovalo s přítomnými občany o třídění odpadu a o umístění kontejnerů v obci.

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

Ve Věžné dne 30. 7. 2011

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Josef Mareš

        Miroslav Zíka

Starosta: Ladislav Vlach
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Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne  
30. 7. 2011

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí žádosti Mysliveckého sdružení Vintířov a TZÚS Praha, s.p. o poskytnutí 
prostor k činnosti v rámci projektu rekonstrukce budovy fary.

2. Schvaluje návrh občanů na využití budovy fary jakožto multifunkčního domu (viz příloha).

_________________________________ ________________________________

starosta         místostarosta
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Prezenční listina

9. zasedání zastupitelstva obce Věžná
30. 7. 2011

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

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

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

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

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

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

Občané:
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