Obec Věžná
Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz , www: http://www.vezna.cz

Č.j.: 150211/04
Datum: 11. 2. 2015

Zápis z 4. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná
Přítomni:
Ladislav Vlach, Ing. Pavel Martinec, Jan Zíka, Tomáš Kertis, Jiří Kotrba, Jiří Dušek (viz prezenční listina)
Omluveni: Josef Mareš
Hosté: 0
Místo: Kancelář Obecního úřadu
Čas: 19:00 hodin
Zapisovatel: Ing. Pavel Martinec
Ověřovatelé zápisu: Jiří Dušek, Tomáš Kertis
Zasedání zahájil a řídil starosta p. Ladislav Vlach. Konstatoval, že jednání je přítomno 6 členů
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné (zákon č. 128/2000 o obcích). Seznámil přítomné
s programem jednání a požádal o případné doplnění. Program jednání byl schválen.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení z předchozích zasedání ZO
Účetní závěrka obce za rok 2014 vč. zápisu o inventarizaci majetku obce
„Kanalizace a ČOV Věžná“ – změna projektu v průběhu stavby
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Věžná
7. Různé
8. Závěr
Návrhová komise byla zvolena ve složení zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Věžná (dále jen „ZO“) projednalo jednotlivé body programu:
1. Zapisovatelem byl určen Ing. Pavel Martinec, ověřovateli zápisu pak Jiří Dušek a Tomáš Kertis.
2. Schválení programu jednání
Usnesení: ZO schválilo navržený program jednání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti
3. Kontrola plnění usnesení z předchozích zasedání ZO:
 Žádost o dotaci z POVV 2015 na realizaci projektu „Obnova veřejného osvětlení v m.
č. Brná“ byla podána.
4. ZO projednalo účetní závěrku obce za rok 2014, a to včetně zápisu o inventarizaci majetku
obce.
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5.

6.

7.
8.

Usnesení: ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2014, a to včetně zápisu o inventarizaci
majetku obce.
Hlasování: 6 pro, 0 proti
ZO projednalo změnu projektu „Kanalizace a ČOV Věžná“ v průběhu stavby – výměna potrubí
současné kanalizace a změna jeho uložení z důvodu umístění kanalizace splaškové a
prodloužení napouštění rybníka z Vintířovského potoka (cca 50 m).
Usnesení: ZO schválilo uvedenou změnu projektu „Kanalizace a ČOV Věžná“ v průběhu
stavby.
Hlasování: 6 pro, 0 proti
Místostarosta obce předložil ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Věžná.
Usnesení: ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015.
Hlasování: 6 pro, 0 proti
Různé
ZO diskutovalo o možnosti využití dotace na nákup kontejnerů na bioodpady.
Závěr
Starosta obce po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Zapsal:

Ing. Pavel Martinec

Ověřili:

Jiří Dušek
Tomáš Kertis

Starosta:

Ladislav Vlach
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