
Zápis z 36. řádného zasedání zastupitelstva obce V ěžná

25.7.2009
Přítomni:

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

21 občanů 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Josef Mareš
Tomáš Kertis

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. Seznámení se stavem příprav výstavby kanalizace
2. Seznámení s novými digitalizovanými mapami katastrálních území Věžná a Brná
3. Odpadové hospodářství
4. Informace o investičních akcích na rok 2009
5. Informace o datových schránkách
6. Informace o návrzích obecních symbolů

7. Různé
8. Závěr

Ad 1.) Seznámení se stavem p říprav výstavby kanalizace

Starosta obce informoval přítomné o stavu příprav výstavby kanalizace v obci Věžná.

Ad 2.) Seznámení s novými digitalizovanými katastrá lními mapami katastrálních
území Věžná a Brná

Starosta obce seznámil přítomné s novými digitalizovanými mapami katastrálních území Věžná a
Brná a s tím souvisejícími opatřeními, která bylo nutno uskutečnit. Místostarosta obec informoval
přítomné o možnosti on-line nahlížení do katastru nemovitostí.

Ad 3.) Odpadové hospodá řství

Starosta obce informoval přítomné o odpadovém hospodářství obce.

Ad 4.) Informace o investi čních akcích na rok 2009

Starosta obce informoval přítomné o již uskutečněných a plánovaných investičních akcích na rok
2009.

-1-



Ad 5.) Informace o datových schránkách

Místostarosta obce informoval přítomné o datových schránkách a jejich možném využití.

Ad 6.) Informace o návrzích obecních symbol ů

Místostarosta obce předložil přítomným návrhy znaku a praporu obce Věžná.

Ad 7.) Různé

• Starosta obce informoval přítomné o možnosti zřízení bezdrátového rozhlasu ve Věžné a
Brné.

• Starosta obce informoval přítomné o ceně a kvalitě vody pro občany našich obcí.

Ad 8.) Záv ěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 25.7.2009

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Josef Mareš

        Tomáš Kertis

Starosta: Ladislav Vlach
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Prezenční listina

36. zasedání zastupitelstva obce V ěžná
25.7.2009

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

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

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

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

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

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

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

Hosté:
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