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Zápis z 37. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná 

6. 3. 2014 

Č.j. z03/14 

Přítomni: 

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

(P. Martinec omluven) 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Jiří Kotrba 

     Josef Mareš 
 

Zapisovatel:    Miroslav Zíka 
 

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 po doplnění schválen. 
 

Program: 
1. Projekt „Obnova stodoly na farském dvoře a restaurování dobové výmalby místnosti fary“ – 

vyhodnocení nabídek  

2. Projekt „Oprava elektroinstalace a drobné zednické práce v KD Věžná“ – vyhodnocení nabídek 

3. Hodnocení projektu „Veřejné osvětlení Brná“ 

4. Centrum LADA – žádost o podporu 

5. Nabídka na zhotovení pohlednic 

6. Vyjádření k záměru VOD Kámen – přístavba a stavební úpravy dojírny VKK Věžná 

7. Různé 

8. Závěr 

Ad 1.) Projekt „Obnova stodoly na farském dvoře a restaurování dobové výmalby místnosti 
fary“ – vyhodnocení nabídek 

Zastupitelstvo obce porovnalo nabídky na realizaci výše uvedeného projektu a navrhlo na základě nejnižší 

nabídkové ceny oslovit firmu VALTROSTAV, s.r.o., Pacov. 

Ad 2.) Projekt „Oprava elektroinstalace a drobné zednické práce v KD Věžná“ – 
vyhodnocení nabídek 

Zastupitelstvo obce navrhlo rozdělit výše uvedený projekt do dvou etap realizace, vzhledem 

k předpokládaným nákladům. 

Ad 3.) Hodnocení projektu „Veřejné osvětlení Brná“ 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh projektu na realizaci projektu „Veřejné osvětlení Brná“. 

Ad 4.) Centrum LADA – žádost o podporu 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Centra LADA, Pacov, ze dne 3. 2. 2014, o podporu, a nevrhlo 

příspěvek ve výši 1 000,- Kč. 

Ad 5.) Nabídka na zhotovení pohlednic 

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku paní I. Černé z Dolních Počernic na zhotovení pohlednic obcí Věžná 

a Brná. 
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Ad 6.) Vyjádření k záměru VOD Kámen – přístavba a stavební úpravy dojírny VKK Věžná 

Zastupitelstvo obce záměr VOD Kámen – přístavba a stavební úpravy dojírny VKK Věžná. Zastupitelstvo 

nemá k uvedenému záměru námitky. 

Ad 7.) Různé 

Zastupitelstvo obce projednalo porážení stromů a zeleně na veřejných prostranstvích v m.č. Brná z důvodu 

rekonstrukce rozvodů NN v obci v letních měsících roku 2014. Vyrobené palivové dřevo zastupitelstvo 

navrhlo nabídnout zájemcům za tržní cenu. 

Ad 8.) Závěr 

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil. 

 

Ve Věžné dne 6. 3. 2014 

 

Zapsal:   Miroslav Zíka 

Ověřili:      Josef Mareš 

          Jiří Kotrba 

Starosta: Ladislav Vlach       
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Usnesení z 37. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne 
6. 3. 2014 

Zastupitelstvo obce: 

1. Vybralo k realizaci projektu „Obnova stodoly na farském dvoře a restaurování dobové výmalby 

místnosti fary“ firmu VALTROSTAV, s.r.o., a to na základě nejnižší předložené nabídky (6 pro, 

0 proti). 

2. Schvaluje rozdělení projektu „Oprava elektroinstalace a drobné zednické práce v KD 

Věžná“ na 2 etapy, vzhledem k předpokládaným nákladům (6 pro, 0 proti). 

3. Schvaluje návrh projektu „Veřejné osvětlení Brná“ (6 pro, 0 proti). 

4. Schvaluje příspěvek pro Centrum LADA, Pacov, ve výši 1 000,- Kč (6 pro, 0 proti). 

5. Schvaluje nabídku paní I. Černé z Dolních Počernic na zhotovení pohlednic našich obcí 

(6 pro, 0 proti). 

6. Nemá námitky k záměru VOD Kámen – přístavba a stavební úpravy dojírny VKK Věžná (6 pro, 

0 proti). 

7. Schvaluje porážení stromů a zeleně na veřejných prostranstvích v m.č. Brná z důvodu rekonstrukce 

rozvodů NN v obci v letních měsících roku 2014. Zároveň schvaluje prodej palivového dřeva 

zájemcům za tržní cenu (6 pro, 0 proti). 

 

 

 

 

_________________________________   ________________________________ 

  starosta              zapisovatel 
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Prezenční listina 

37. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 

6. 3. 2014 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


