
Zápis z 21. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

11. 10. 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: Lukáš Tichý
Miroslav Zíka

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. Rekonstrukce fary na multifunkční dům obce Věžná – informace o průběhu realizace
2. Rozpočtové opatření č. 2/2012
3. Projednání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
4. Kontrola činnosti finančního a kontrolního výboru obce
5. Závěr

Ad 1.) Rekonstrukce fary na multifunkční dům obce Věžná – informace o průběhu realizace
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem realizace projektu „Rekonstrukce fary na multifunkční dům 
obce Věžná“.

Ad 2.) Rozpočtové opatření č. 2/2012
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 2/2012 a navrhlo jeho schválení.

Ad 3.) Projednání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
Zastupitelstvo obce  projednalo žádost sl. Pavly Kamenské ze dne 1. 10. 2012 o prodloužení nájemní 
smlouvy na užívání bytu č. 1, Věžná čp. 25. Zastupitelstvo navrhlo žádosti vyhovět.  

Ad 4.) Kontrola činnosti finančního a kontrolního výboru obce
Zastupitelstvo obce navrhlo vzít na vědomí zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru obce.

Ad 5.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 11. 10. 2012

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Lukáš Tichý

        Miroslav Zíka

Starosta: Ladislav Vlach            
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Usnesení z 21. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne  
11. 10. 2012

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informace o  průběhu realizace projektu „Rekonstrukce fary na 
multifunkční dům obce Věžná“.

2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012.

3. Vyhovuje žádosti sl. Pavly Kamenské ze dne 1. 10. 2012 o prodloužení nájemní smlouvy na 
užívání bytu č. 1, Věžná čp. 25.

4. Bere na vědomí zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru obce.

_________________________________ ________________________________

starosta         místostarosta
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Prezenční listina

21. zasedání zastupitelstva obce Věžná
11. 10. 2012

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

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

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

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

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

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

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