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

 
Č.j.: 20190213/04 

Datum: 13. 2. 2019 

 

Zápis ze 4. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná 

 
Přítomni:  

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

prezenční listina) 

Omluveni: 0 

Hosté: 0 

Místo: Kancelář Obecního úřadu 

Čas: 19:00 hodin 

Zapisovatel:  Ing. Pavel Martinec 

Ověřovatelé zápisu: Jan Zíka, Tomáš Kertis 

Zasedání zahájil a řídil starosta p. Ladislav Vlach. Konstatoval, že jednání je přítomno 7 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 po doplnění schválen. 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu jednání 
3. Inventarizační zpráva za rok 2018 
4. Rozpočet obce na rok 2019 
5. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022 
6. Zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru obce 
7. Jmenování komise na výběrové řízení 
8. Záměry prodeje pozemků 
9. Žádost o zřízení věcného břemene 
10. POVV 2019 – veřejné osvětlení – výběr dodavatele 
11. Různé 
12. 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 Jan Zíka a Tomáš Kertis. 

2. Schválení programu jednání 

Usnesení: ZO schválilo navržený program jednání. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

3. ZO projednalo inventarizační zprávu za rok 2018 předloženou inventarizační komisí. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí inventarizační zprávu za rok 2018. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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4. ZO projednalo rozpočet obce Věžná na rok 2019. Návrh rozpočtu byl schválen ZO dne 10. 1. 

2019 a téhož dne vyvěšen na úřední desce. Žádné námitky nebyly vzneseny. 

Usnesení: ZO schválilo rozpočet obce Věžná na rok 2019 (je přílohou zápisu). 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

5. ZO projednalo střednědobý výhled rozpočtu obce Věžná na období 2020 – 2022. Návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu byl schválen ZO dne 10. 1. 2019 a téhož dne vyvěšen na 

úřední desce. Žádné námitky nebyly vzneseny. 

Usnesení: ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Věžná na období 2020 – 2022 (je 

přílohou zápisu). 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

6. ZO projednalo zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru obce. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru obce. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

7. ZO navrhlo do komise pro výběrové řízení na projekt obnovy rybníků v Brné pana Ing. Pavla 

Martince za zastupitelstvo obce. 

Usnesení: ZO schválilo do komise pro výběrové řízení na projekt obnovy rybníků v Brné pana 

Ing. Pavla Martince za zastupitelstvo obce. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

8. ZO projednalo záměry prodeje pozemků: 

a) Záměr obce Věžná č. 1/2019 – část parcely p. č. 75/1 (ostatní plocha), k. ú. Věžná.  

Zájemce – Látal Jiří, Praha 4. 

b) Záměr obce Věžná č. 2/2019 – parcely p. č. 1078 a 1079 (orná půda), k. ú. Věžná.  

Zájemce – Obec Kámen. 

Usnesení: ZO schválilo uvedené záměry a jejich zveřejnění na úřední desce a na webu obce. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

9. ZO projednalo žádost Obce Kámen o zřízení věcného břemene na část parcely p. č. 1003 

(ostatní komunikace), k. ú. Věžná. 

Usnesení: ZO schválilo Záměr obce Věžná č. 3/2019 – zřízení věcného břemene – na část 

parcely p. č. 1003, k. ú. Věžná, ve prospěch Obce Kámen. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno.  

10. ZO projednalo cenové nabídky na realizaci projektu „Obnova veřejného osvětlení v obci 

Věžná“, který bude částečně financován z dotace POVV 2019. 

Usnesení: ZO vybralo na základě došlých cenových nabídek jako realizátora projektu 

„Obnova veřejného osvětlení v obci Věžná“ firmu PTEM, s.r.o. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

11. Různé 

a) ZO projednalo hodinovou mzdu pro občany zaměstnané na Dohodu o provedení práce.  
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Usnesení: ZO schválilo hodinovou mzdu pro občany zaměstnané na Dohodu o provedení 

práce ve výši 80 Kč/hod. s platností od 1. 1. 2019. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

b) ZO projednalo upravený návrh územního plánu obce Věžná.  

Usnesení: ZO na základě vyjádření MěÚ Pacov, Odboru výstavby, a stanovisek KÚ Kraje 

Vysočina schválilo upravený návrh územního plánu obce Věžná. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

c) Starosta obce informoval přítomné o projektu „SOMPO – door to door systém sběru a 

svozu odpadů“. Obec Věžná jako akcionář SOMPO bude na tomto projektu 

spolupracovat. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno 

12. Závěr 

Starosta obce po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce ukončil. 

 

Zapsal:   Ing. Pavel Martinec 

Ověřili:  Jan Zíka 

              Tomáš Kertis 

Starosta: Ladislav Vlach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-4- 

4. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 
13. 2. 2019 

 

Prezenční listina 

 

Ladislav Vlach ……………………………………………………. 

 

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

 

Tomáš Kertis …………………………………………………….. 

  

Jiří Kotrba …………………………………………………………. 

 

Jiří Janů ……………………………………………………………. 

 

Jan Zíka .…………………………….…….……………….……. 

 

Milan Makovec …….…………………………………………. 

 

 

 

     

Hosté:  - 


