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

  

 

Č.j.: 20181101/01 

Datum: 1. 11. 2018 

 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná 

 
Přítomni:  

Ladislav Vlach, Ing. Pavel Martinec, Milan Makovec, Jan Zíka, Tomáš Kertis, Jiří Kotrba, Jiří Janů (viz 

prezenční listina) 

Omluveni: 0 

Hosté: 0 

Místo: Kancelář Obecního úřadu 

Čas: 19:00 hodin 

Zapisovatel: Ing. Pavel Martinec 

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Kertis, Jiří Kotrba 

Zasedání zahájil dosavadní starosta p. Ladislav Vlach. Oznámil přítomným, že zasedání bylo svoláno 

dne 23. 10. 2018, informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce Obecního 

úřadu ve Věžné a na elektronické úřední desce obce dne 23. 10. 2018.  Ustavující zasedání bylo tedy 

svoláno řádně a včas. Konstatoval, že jednání je přítomno 7 nově zvolených 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. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Kontrola platnosti osvědčení o zvolení 

4. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích) 

5. Volba návrhové komise 

6. Určení způsobu volby starosty a místostarosty obce 

7. Volba starosty obce 

8. Volba místostarosty obce 

9. Zřízení výborů obce 

10. Volba předsedů a členů výborů obce 

11. Určení výše platu místostarosty obce 

12. Odměny ostatních členů zastupitelstva obce 

13. Souhlas se stavbou – „VOD Kámen, areál Věžná – Stavební úpravy reprodukční stáje“ 

14. Různé 

15. Závěr 

Zastupitelstvo obce Věžná (dále jen „ZO“) projednalo jednotlivé body programu: 

1. Zapisovatelem byl určen Ing. Pavel Martinec, ověřovateli zápisu pak Tomáš Kertis a Jiří 

Kotrba. 

2. Schválení programu jednání 
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Usnesení: ZO schválilo navržený program jednání. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

3. Kontrola platnosti osvědčení o zvolení 

Usnesení: ZO konstatovalo, že osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce jsou platná. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

4. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích) 

Předsedající přednesl znění zákonem předepsaného slibu. 

Usnesení: ZO složilo slib a všichni jeho členové tuto skutečnost stvrdili podpisem (viz příloha). 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

5. Volba návrhové komise 

Usnesení: Návrhová komise byla zvolena ve složení nově zvoleného zastupitelstva. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

6. Určení způsobu volby starosty a místostarosty obce 

ZO navrhlo veřejnou volbu starosty a místostarosty obce. 

Usnesení: ZO schválilo veřejnou volbu starosty a místostarosty obce. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

7. Volba starosty obce 

ZO navrhlo na funkci starosty obce pana Ladislava Vlacha. 

Usnesení: ZO zvolilo starostou obce pana Ladislava Vlacha, nar. 14. 6. 1963, bytem Věžná 46. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování 

Usnesení bylo schváleno. 

8. Volba místostarosty obce 

ZO navrhlo na funkci místostarosty obce pana Ing. Pavla Martince. 

Usnesení: ZO zvolilo místostarostou obce pana Ing. Pavla Martince, nar. 30. 11. 1977, bytem 

Brná 22. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování 

Usnesení bylo schváleno. 

9. Zřízení výborů obce 

ZO navrhlo zřídit finanční a kontrolní výbor. 

Usnesení: ZO schválilo zřízení finančního výboru a kontrolního výboru. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

10. Volba předsedů a členů výborů obce 

ZO navrhlo finanční výbor v tomto složení: Tomáš Kertis – předseda, Jan Zíka – člen, Milan 

Makovec – člen. ZO navrhlo kontrolní výbor v tomto složení: Jiří Kotrba – předseda, Jiří Janů – 

člen, Pavel Martinec – člen. 

Usnesení: ZO schválilo předsedy a členy finančního výboru a kontrolního výboru obce 

v uvedeném složení. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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11. Určení výše platu místostarosty obce 

ZO navrhlo plat místostarosty obce ve výši 5 000,- Kč/měsíc. 

Usnesení: ZO schválilo plat místostarosty obce v uvedené výši. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování 

Usnesení bylo schváleno. 

12. Odměny ostatních členů zastupitelstva obce 

Ostatní členové zastupitelstva obce navrhli vzdát se odměny. 

Usnesení: ZO schválilo odměnu ostatních členů zastupitelstva obce ve výši 0,- Kč. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

13. Souhlas se stavbou – „VOD Kámen, areál Věžná – Stavební úpravy reprodukční stáje“ 

ZO navrhlo vyslovit souhlas s uvedenou stavbou s tím, že pověřuje starostu obce jednáním 

o dohodě o vzájemné spolupráci mezi Obcí Věžná a VOD Kámen. 

Usnesení: ZO vyslovilo souhlas se stavbou – „VOD Kámen, areál Věžná – Stavební úpravy 

reprodukční stáje“. Současně ZO pověřilo starostu obce jednáním o dohodě o vzájemné 

spolupráci mezi Obcí Věžná a VOD Kámen. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

14. Různé 

a) ZO navrhlo udělení pravomoci starostovi obce schvalovat rozpočtová opatření na straně 

příjmů do výše 100 000 Kč, na straně výdajů do výše 100 000 Kč, včetně dofinancování. 

Usnesení: ZO schválilo udělení pravomoci starostovi obce schvalovat rozpočtová 

opatření na straně příjmů do výše 100 000 Kč, na straně výdajů do výše 100 000 Kč, 

včetně dofinancování. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

b) ZO bylo seznámeno se záměrem firmy ČEPS Invest, a.s., Tábor, o výstavbě nové TR 

400/110 kV jako náhrady za stávající TR 220/110 kV. ZO rozhodlo pozvat v nejbližší době 

zástupce investora a seznámit s uvedeným záměrem obyvatele obce. 

15. Závěr 

Nově zvolený starosta obce po projednání všech bodů programu ustavující zasedání 

zastupitelstva obce ukončil. 

Zapsal:   Ing. Pavel Martinec 

Ověřili:  Tomáš Kertis 

              Jiří Kotrba 

Starosta:  Ladislav Vlach 
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Ustavující zasedání zastupitelstva obce Věžná 
1. 11. 2018 

 
Prezenční listina 

 

Ladislav Vlach ……………………………………………………. 

 

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

 

Milan Makovec …………………………………………………. 

 

Jan Zíka …………………………………………………………….. 

 

Tomáš Kertis …………………………………………………….. 

 

Jiří Kotrba …………………………………………………………. 

 

Jiří Janů ………………………………………….………………… 

 

Hosté: - 

     


