
Zápis z 35. řádného zasedání zastupitelstva obce V ěžná

2.7.2009
Přítomni:

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

0 občanů 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Jiří Kotrba
Miloslava Zíková

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. Projednání rozpočtového opatření č.2/2009
2. Projednání nákupu pozemků
3. Žádost občanského sdružení Centrum Lada
4. Žádost VOD Kámen o vydání souhlasu se záměrem výstavby bioplynové stanice
5. Různé
6. Závěr

Ad 1.) Projednání rozpo čtového opat ření č.2/2009

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 2/2009 a navrhlo jeho schválení.

Ad 2.) Projednání nákupu pozemk ů

Zastupitelstvo obce navrhlo nákup pozemku p.č. 1056 o celkové výměře 814 m2 v k.ú. Věžná od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Ad 3.) Žádost ob čanského sdružení Centrum Lada

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Centra Lada, občanského sdružení pro pomoc lidem
s mentálním a kombinovaných postižením, ze dne 22.6.2009, o finanční pomoc. Zastupitelstvo
navrhlo darovat příspěvek ve výši 1000,- Kč.

Ad 4.) Žádost VOD Kámen o vydání souhlasu se zám ěrem výstavby bioplynové
stanice

Zastupitelstvo obce projednalo žádost VOD Kámen o vydání souhlasu se záměrem výstavby
bioplynové stanice v k.ú. Brná na parcelách p.č. 129/10, 160, část 674, 161 dle připravované změny
územního plánu obce Věžná. Zastupitelstvo navrhlo požadovaný souhlas vyslovit.
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Ad 5.) Různé

● Starosta obce informoval přítomné o stavu realizace projektu „Zřízení pracoviště Czech
POINT v obci Věžná“.

● Další, tedy 36. řádné zasedání zastupitelstva obce, se uskuteční v sobotu 25.7.2009 ve
20:00 hodin v sále kulturního domu.

Ad 6.) Záv ěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 2.7.2009

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Miloslava Zíková

        Jiří Kotrba

Starosta: Ladislav Vlach
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Usnesení z 35. řádného zasedání zastupitelstva obce V ěžná ze dne
2.7.2009

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje rozpočtové opatření č.2/2009.

2. Schvaluje návrh nákupu pozemku p.č.1056 v k. ú. Věžná o celkové výměře 814 m2 od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

3. Schvaluje finanční příspěvek 1000,- Kč pro Centrum Lada, občanské sdružení pro pomoc
lidem s mentálním a kombinovaných postižením.

4. Vyslovuje souhlas se záměrem výstavby bioplynové stanice v k.ú. Brná na parcelách
p.č. 129/10, 160, část 674, 161 dle připravované změny územního plánu obce Věžná.

_________________________________ ________________________________

starosta         zástupce starosty

-3-



Prezenční listina

35. zasedání zastupitelstva obce V ěžná
2.7.2009

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

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

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

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

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

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

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