
Zápis z 20. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

6. 9. 2012
Přítomni:
Ladislav Vlach, Jiří Kotrba, Tomáš Kertis, Lukáš Tichý. Miroslav Zíka,  Josef Mareš, Ing. Pavel Martinec – 
viz prezenční listina 

0 občanů 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Jiří Kotrba
Josef Mareš

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 po změnách a doplnění  
schválen.

Program:
1. Rekonstrukce fary na multifunkční dům obce Věžná – změny v realizaci projektu
2. Návrh ceny stočného na rok 2012
3. Informace o stavu rozpočtu ve vztahu k dalším investicím
4. Závěr

Ad 1.) Rekonstrukce fary na multifunkční dům obce Věžná – změny v realizaci projektu
Zastupitelstvo obce se seznámilo se změnami v realizaci projektu, které byly zapřičiněny zjištěním 
aktuálního stavu rekonstruovaného objektu.

Ad 2.) Návrh ceny stočného na rok 2012
Zastupitelstvo obce projednalo způsob stanovení ceny a výpočtu výše stočného za 1 m3 odebrané vody.

Ad 3.) Informace o stavu rozpočtu ve vztahu k dalším investicím
Zastupitelstvo obce na základě podnětu finančního výboru vyhodnotilo stav rozpočtu obce k 31. 8. t. r. 

Ad 4.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 6. 9. 2012

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Jiří Kotrba

        Josef Mareš

Starosta: Ladislav Vlach            
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Usnesení z 20. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne  
6. 9. 2012

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje změny v realizaci projektu „Rekonstrukce fary na multifunkční dům obce Věžná“, 
které byly zapřičiněny zjištěním aktuálního stavu rekonstruovaného objektu:

• změna skladby a povrchu podlah v 1. NP,

• úprava způsobu vytápění,

• změny v elektroinstalaci, doplnění hromosvodů a zemnění,

• zachování původních dveří a zárubní ve 2. NP,

• obnova slunečních hodin na jižní straně objektu.

2. Rozhodlo na základě uskutečněných odečtů odběrů vody požádat PSV o důsledné 
dodržování termínů výměn a cejchování vodoměrů. Po nápravě těchto nedostatků bude 
stanovena výše stočného za 1 m3 odebrané vody.

3. Bere na vědomí současný stav rozpočtu obce ve vztahu k potřebným investicím.

_________________________________ ________________________________

starosta         místostarosta

-2-



Prezenční listina

20. zasedání zastupitelstva obce Věžná
6. 9. 2012

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

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

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

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

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

Lukáš Tichý .............................................

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