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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.: 20190726/08 

Datum: 26. 7. 2019 

 

Zápis z 8. 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: 20 

Místo: Sál Kulturního domu 

Čas: 20:00 hodin 

Zapisovatel:  Ing. Pavel Martinec 

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Kertis, Jiří Kotrba 

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 schválen. 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu jednání 
3. Smlouva o dílo – E.ON  
4. Návrh smlouvy – G-Project, s.r.o. (zpracování žádosti o dotaci a kompletce příloh – Chodník 

k autobusové zastávce) 
5. Rozpočtová opatření č. 5, 6, 7/2019 
6. Informace o hospodaření s vodou – čištění odpadních vod, údržba povrchových vodotečí 

Brná 
7. Výhled investičních akcí 
8. Různé 
9. 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 Tomáš Kertis a Jiří 

Kotrba. 

2. Schválení programu jednání 

Usnesení: ZO schválilo navržený program jednání. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

3. ZO projednalo Smlouvu o  dílo mezi Obcí Věžná a společností E.ON na realizaci a financování 

projektu „Obnova veřejného světlení v obci Věžná“.  

Usnesení: ZO schválilo Smlouvu o  dílo mezi Obcí Věžná a společností E.ON na realizaci a 

financování projektu „Obnova veřejného světlení v obci Věžná“. 
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Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

4. ZO projednalo Návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Věžná a společností G-Project, s.r.o. na 

zpracování žádosti o dotaci a kompletaci příloh k projektu „Výstavba chodníku k autobusové 

zastávce“. 

Usnesení: ZO schválilo Návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Věžná a společností G-Project, s.r.o. 

na zpracování žádosti o dotaci a kompletaci příloh k projektu „Výstavba chodníku 

k autobusové zastávce“. 

Hlasování:  7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

5. Starosta obce předložil ZO jím schválená rozpočtová opatření č. 5, 6, 7/2019. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 5, 6, 7/2019 schválená starostou obce. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

6. Starosta obce informoval přítomné o hospodaření s vodou. Vyzval občany k šetření pitnou 

vodou. Vyzval občany, aby nezahazovali nepatřičný odpad do kanalizace. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

7. Starosta obce informoval přítomné o plánovaných investičních akcích v obci: 

 Revitalizace rybníků a vyčištění povrchových vodotečí v Brné (předpokládané zahájení: 

září 2019) 

 Obnova prostor farského dvora 

 Obnova Kulturního domu a jeho zázemí 

 Nákup a oprava obecní techniky 

 Vybudování hřiště 

 Obnova a údržba obecních lesů 

 Obecní rozhlas, mobilní obec atd. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování:  7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

8. Různé 

 Místostarosta obce informoval přítomné o možnosti nákupu čerstvého pečiva – Adélka 

online. 

 Diskuse o možné obnově vodovodního řádu 

 Diskuse o povrchových úpravách po obnově veřejného osvětlení 

9. Závěr 

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

 

Zapsal:   Ing. Pavel Martinec 

Ověřili:  Tomáš Kertis 

              Jiří Kotrba 

Starosta: Ladislav Vlach 
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8. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 
26. 7. 2019 

 

Prezenční listina 
 

Ladislav Vlach ……………………………………………………. 

 

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

 

Tomáš Kertis …………………………………………………….. 

 

Jiří Kotrba ………………………………………………………… 

  

Jiří Janů ……………………………………………………………. 

 

Jan Zíka .…………………………….…….……………….……. 

 

Milan Makovec …….…………………………………………. 

 

 

  

Hosté:   


