
Zápis z 30. řádného zasedání zastupitelstva obce V ěžná

5.2.2009
Přítomni:

Ladislav Vlach, Tomáš Kertis, Miloslava Zíková, Josef Mareš, Miroslav Zíka,  Jiří Kotrba,
Ing. Pavel Martinec – viz prezenční listina

1 občan 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Tomáš Kertis
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
schválen.

Program:
1. Podnět k pořízení změny  ÚP  Věžná
2. Projednání smlouvy o dílo s dodavatelem změny č. 1 Územního plánu obce Věžná
3. Příspěvek na  pronájem ledové plochy
4. Podání žádosti o dotaci z Dotačního titulu č. 4 – Sakrární stavby
5. Podání „Návrhu“ na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního

programu Ministerstva kultury v roce 2009
6. Rybníky
7. Czech Point
8. Různé
9. Závěr

Ad 1.) Podn ět k po řízení změny ÚP Věžná

Zastupitelstvo obce projednalo podnět TÚZS Praha k pořízení změny ÚP Věžná v souvislosti se
změnou využití bývalého letiště. Zároveň projednalo podnět změny ÚP obce Věžná v souvislosti
s dokončením KPÚ a obnov katastrálních operátů KÚ Věžná a Brná. 

Ad 2.) Projednání smlouvy o dílo s dodavatelem zm ěny č. 1 Územního plánu obce
Věžná

Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o dílo s dodavatelem změny č. 1 Územního plánu
obce Věžná Ing. arch. Ivanem Plickou a navrhlo jeho schválení.

Ad 3.) Příspěvek na  pronájem ledové plochy

Zastupitelstvo obce projednalo možnost příspěvku na sportovní vyžití dětí z Věžné formou
zaplacení pronájmu ledové plochy od Spartaku Pelhřimov v ceně 2 450 Kč. 

Ad 4.) Podání žádosti o dotaci z dota čního titulu č. 4 – Sakrární stavby

Zastupitelstvo obce navrhlo podat žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj z dotačního
titulu č. 4 – Sakrální stavby.
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Ad 5.) Podání „Návrhu“ na za řazení akce obnovy nemovité kulturní památky do
Havarijního programu ministerstva kultury v roce 20 09

Zastupitelstvo obce navrhlo podat „Návrh“ na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky –
budovy bývalých stájí v areálu fary čp. 1 v k.ú. Věžná - do Havarijního programu ministerstva
kultury v roce 2009.

Ad 6.) Rybníky

Zastupitelstvo obce projednalo potřebu vyčištění rybníků p.č. 13/1 (vč. úpravy hráze) a p.č. 592/3
v k.ú. Brná a navrhlo její schválení.

Ad 7.) Czech Point

Zastupitelstvo obce navrhuje ke schválení Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě

Výzvy Ministerstva vnitra České republiky k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci
Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích – Czech POINT“.

Ad 8.) Různé

● Zastupitelstvo obce projednalo žádost SDH Věžná o bezplatný pronájem sálu KD za účelem
pořádání plesu dne 14.2.2009 a navrhlo její schválení.

● Zastupitelstvo obce projednalo žádost o povolení masopustního průvodu, který se uskuteční
dne 21.2.2009, a navrhlo její schválení.

● Zastupitelstvo obce projednalo žádost ČČK Věžná o bezplatný pronájem sálu KD za účelem
pořádání dětského karnevalu dne 7.3.2009 a navrhlo její schválení.

Ad 9.) Záv ěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 5.2.2009

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Tomáš Kertis

        Miroslav Zíka

Starosta: Ladislav Vlach

-2-



Usnesení z 30. řádného zasedání zastupitelstva obce V ěžná ze dne
5.2.2009

Zastupitelstvo schvaluje:

1. Podnět pořízení změny ÚP obce Věžná tak, aby byly zapracovány požadavky TZÚS Praha a
obce Věžná.

2. Návrh smlouvy o dílo s dodavatelem změny č. 1 Územního plánu obce Věžná Ing. arch.
Ivanem Plickou.

3. Příspěvek na sportovní vyžití dětí z Věžné formou zaplacení pronájmu ledové plochy od
Spartaku Pelhřimov v ceně 2 450 Kč.

4. Podání žádosti o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj z dotačního titulu č. 4 – Sakrální
stavby.

5. Podání „Návrhu“ na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky – budovy bývalých
stájí v areálu fary čp. 1 v k.ú. Věžná - do Havarijního programu ministerstva kultury v roce
2009.

6. Vyčištění rybníků p.č. 13/1 (vč. úpravy hráze) a p.č. 592/3  v k.ú. Brná.
7. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě Výzvy Ministerstva vnitra České

republiky k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního
programu „E-Government v obcích – Czech POINT“

8. Žádost SDH Věžná o bezplatný pronájem sálu KD za účelem pořádání plesu dne 14.2.2009.

9. Žádost o povolení masopustního průvodu, který se uskuteční dne 21.2.2009.

10. Žádost ČČK Věžná o bezplatný pronájem sálu KD za účelem pořádání dětského karnevalu
dne 7.3.2009.

_________________________________ ________________________________

starosta         zástupce starosty
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Prezenční listina

30. zasedání zastupitelstva obce V ěžná
5.2.2009

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

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

Miloslava Zíková …..................................

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

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

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

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