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Zápis z 40. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná 

5. 6. 2014 

Č.j. z06/14 

Přítomni: 

Ladislav Vlach, Jiří Kotrba, Josef Mareš, Lukáš Tichý, Miroslav Zíka, Tomáš Kertis, Ing. Pavel 

Martinec – viz prezenční listina  

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 7 členů 

zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. Seznámil přítomné s programem jednání. Program byl po 

doplnění schválen. 

 

Program: 
1. Prodej parcely p. č. 871/4, k. ú. Brná 

2. Veřejné osvětlení Brná – výběr dodavatele 

3. Informace o stavu projektu „Kanalizace a ČOV Věžná“ 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013¨ 

5. Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2013 

6. Směrnice č. 1/2014 o schvalování účetní závěrky 

7. Žádost Ing. Mileny Novákové o rozvázání pracovního poměru 

8. Návrh smlouvy o vedení účetnictví 

9. Různé 

10. Závěr 

Ad 1.) Prodej parcely p. č. 871/4, k. ú. Brná  

Zastupitelstvo obce projednalo prodej parcely p. č. 871/4, k. ú. Brná, o výměře 612 m
2
, manželům 

Pavlovi a Janě Dobešovým, Úhlavská 426/27, Praha 4 – Kunratice, za cenu 30 Kč/m
2
. Kupující 

uhradí náklady na zaměření parcely a vklad práv do Katastru nemovitostí. 

Ad 2.) Veřejné osvětlení Brná – výběr dodavatele 

Zastupitelstvo obce navrhlo odložit rozhodnutí o výběru dodavatele na realizaci akce „Veřejné 

osvětlení Brná“ na příští zasedání. 

Ad 3.) Informace o stavu projektu „Kanalizace a ČOV Věžná“ 

Starosta obce informoval přítomné o aktuálním stavu projektu „Kanalizace a ČOV Věžná“. 

Ad 4.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 

Starosta obce seznámil přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2013. Zpráva byla zveřejněna na úřední desce a na elektronické úřední desce obce dne 5. 6. 2014. 

Ad 5.) Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2013 

Závěrečný účet obce byl zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce obce dne 5. 6. 

2014. 
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Ad 6.) Směrnice č. 1/2014 o schvalování účetní závěrky 

Účetní obce předložila zastupitelstvu ke schválení Směrnici č. 1/2014 o schvalování účetní závěrky. 

Zastupitelstvo navrhlo uvedenou směrnici schválit. 

Ad 7.) Žádost Ing. Mileny Novákové o rozvázání pracovního poměru 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Ing. Mileny Novákové – účetní obce – o rozvázání 

pracovního poměru ke dni 30. 6. 2014. Současně zastupitelstvo obce navrhlo mimořádnou odměnu 

odcházející účetní obce ve výši 5 000,- Kč. 

Ad 8.) Návrh smlouvy o vedení účetnictví 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o vedení účetnictví s paní Ludmilou Duškovou, 

Brná 1, s platností od 1. 7. 2014. 

Ad 9.) Různé 

 28. 6. 2014 od 15:00 hodin – připomínka 100. výročí zahájení 1. světové války u pomníku 

padlých, poté slavnostní otevření obnovené farské stodoly a restaurovaného 

novorenesančního stropu na bývalé faře     

 Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 26. 6. 2014 v 19:00 hodin. 

 Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 1/2014 a navrhlo jeho schválení. 

Ad 10.) Závěr 

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil. 

 

Ve Věžné dne 5. 6. 2014 

 

Zapsal:   Ing. Pavel Martinec 

Ověřili:      Josef Mareš 

          Miroslav Zíka 

Starosta: Ladislav Vlach       
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Usnesení z 40. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne 
5. 6. 2014 

Zastupitelstvo obce: 

1. Schvaluje prodej parcely p. č. 871/4, k. ú. Brná, o výměře 612 m
2
, manželům Pavlovi a Janě 

Dobešovým, Úhlavská 426/27, Praha 4 – Kunratice, za cenu 30 Kč/m
2
, na základě Záměru 

obce č. 1/2014 ze dne 5. 5. 2014. Kupující uhradí náklady na zaměření parcely a vklad práv 

do Katastru nemovitostí (7 pro, 0 proti). 

2. Odkládá rozhodnutí o výběru dodavatele na realizaci akce „Veřejné osvětlení Brná“ na příští 

zasedání (7 pro, 0 proti). 

3. Bere na vědomí informace starosty obce o aktuálním stavu realizace projektu „Kanalizace a 

ČOV Věžná“ (7 pro, 0 proti). 

4. Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Tato byla 

zveřejněna na úřední desce a na elektronické úřední desce obce dne 5. 6. 2014 (7 pro, 

0 proti). 

5. Schvaluje Směrnici č. 1/2014 o schvalování účetní závěrky (7 pro, 0 proti). 

6. Schvaluje žádost Ing. Mileny Novákové – účetní obce – o rozvázání pracovního poměru ke 

dni 30. 6. 2014. Současně zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu odcházející 

účetní obce ve výši 5 000,- Kč (7 pro, 0 proti) 

7. Schvaluje návrh smlouvy o vedení účetnictví s paní Ludnilou Duškovou, Brná 1, od 1. 7. 

2014 na dobu neurčitou (7 pro, 0 proti). 

8. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 (7 pro, 0 proti). 

 

 

 

 

 

 

_________________________________   ________________________________ 

  starosta              místostarosta 
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Prezenční listina 

40. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 

5. 6. 2014 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Ing. Pavel Martinec …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


