
Zápis z 38. řádného zasedání zastupitelstva obce V ěžná

1.10.2009
Přítomni:

Ladislav Vlach, Miloslava Janů, Miroslav Zíka,  Jiří Kotrba,  Ing. Pavel Martinec – viz prezenční
listina (J. Mareš, T. Kertis - omluveni)

0 občanů 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Jiří Kotrba
Miloslava Janů

Zapisovatel: Ing. Pavel Martinec

Zasedání zahájil  a řídil starosta p. Ladislav Vlach. Konstatoval, že jednání je přítomno 5 členů
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. Seznámil přítomné s programem jednání. Program byl
schválen.

Program:
1. Projednání nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor
2. Projednání došlých žádostí o odkup pozemků

3. Podání žádosti o dotaci na výstavbu obecního bytu
4. Projednání návrhu znaku a vlajky obce Věžná
5. Různé
6. Závěr

Ad 1.) Projednání nájemní smlouvy na pronájem nebyt ových prostor

Zastupitelstvo obce projednalo nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor – části areálu fary
čp. 1 ve Věžné Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha, s.p. a navrhlo její schválení.

Ad 2.) Projednání došlých žádostí o odkup pozemk ů

Zastupitelstvo obce projednalo došlé žádosti o odkup pozemků:

– Jiří Dušek, p. č. 885, k.ú. Brná, 574 m2 (ostatní plocha), 7.9.2009

– Jiří Čermák, p.č. 649, k.ú. Brná, 400 m2 (vodní plocha), 11.9.2009

– Ing. Zdeněk Pauli, Blanka Pauliová, p.č. 595/3, k.ú. Brná, 78 m2 (ostatní plocha),
13.9.2009

– Miroslav Werthaim, p.č. 603/2, 592/15, 634/2, st. 71, k.ú. Brná, 23 + 94 + 14 + 22 =
153 m2 (ostatní plocha, zastavěná plocha), 13.9.2009

– Mgr. Hana Štolbová, p.č. 592/6,  k.ú. Brná, 114 m2 (vodní plocha), 16.9.2009

– Martin Jílek, p.č. 721/10, k.ú. Věžná, 23 m2 (zahrada), 21.9.2009

– Ing. Milan Šafář, CSc., Božena Šafářová, p.č. 741/4, k.ú. Věžná, 35 m2 (zahrada),
22.9.2009

– Jan Bachurský, Vlasta Bachurská, p.č. 655, k.ú. Brná, 45 m2 (zahrada), 25.9.2009
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– Jan Grössl, p.č. 6/20, k.ú. Věžná, 14 m2 (zahrada), 28.9.2009

Zastupitelstvo obce navrhlo uvedené žádosti schválit.

Ad 3.) Podání žádosti o dotaci na výstavbu obecního  bytu

Zastupitelstvo obce navrhlo podat žádost o dotaci na přestavbu jedné třídy v budově bývalé školy
na obecní byt na Státní fond rozvoje bydlení MMR ČR.

Ad 4.) Projednání návrhu znaku a vlajky obce V ěžná

Zastupittelstvo obce navrhlo příjmout návrhy znaku a vlajky obce Věžná, které byly vybrány
s pomocí ankety uzavřené dne 3.9.2009 a které jsou přílohou tohoto zápisu.

Ad 5.) Různé

● Starosta obce informoval přítomné o likvidaci kalamitního dřeva z obecních lesů a navrhl
nákup a provedení výsadby vykácených parcel.

Ad 6.) Záv ěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 1 .10. 2009

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Miloslava Janů

        Jiří Kotrba

Starosta: Ladislav Vlach
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Usnesení z 38. řádného zasedání zastupitelstva obce V ěžná ze dne
1.10.2009

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor – části areálu fary čp. 1 ve
Věžné Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha, s.p.

2. Schvaluje žádosti o odkup pozemků:

– Jiří Dušek, p. č. 885, k.ú. Brná, 574 m2 (ostatní plocha), 7.9.2009

– Jiří Čermák, p.č. 649, k.ú. Brná, 400 m2 (vodní plocha), 11.9.2009

– Ing. Zdeněk Pauli, Blanka Pauliová, p.č. 595/3, k.ú. Brná, 78 m2 (ostatní plocha),
13.9.2009

– Miroslav Werthaim, p.č. 603/2, 592/15, 634/2, st. 71, k.ú. Brná, 23 + 94 + 14 + 22 =
153 m2 (ostatní plocha, zastavěná plocha), 13.9.2009

– Mgr. Hana Štolbová, p.č. 592/6,  k.ú. Brná, 114 m2 (vodní plocha), 16.9.2009

– Martin Jílek, p.č. 721/10, k.ú. Věžná, 23 m2 (zahrada), 21.9.2009

– Ing. Milan Šafář, CSc., Božena Šafářová, p.č. 741/4, k.ú. Věžná, 35 m2 (zahrada),
22.9.2009

– Jan Bachurský, Vlasta Bachurská, p.č. 655, k.ú. Brná, 45 m2 (zahrada), 25.9.2009

– Jan Grössl, p.č. 6/20, k.ú. Věžná, 14 m2 (zahrada), 28.9.2009

Na základě schválených žádostí budou vypracovány kupní smlouvy, následně bude podána 
žádost o vklad do katastru nemovitostí.

3. Schvaluje podání žádosti o dotaci na přestavbu jedné třídy v budově bývalé školy na obecní
byt na Státní fond rozvoje bydlení MMR ČR.

4. Schvaluje přijetí návrhů znaku a vlajky obce Věžná, které byly vybrány s pomocí ankety
uzavřené dne 3.9.2009 a které jsou přílohou tohoto zápisu.

5. Schvaluje nákup a provedení výsadby vykácených parcel obecních lesů podle doporučení
lesního hospodáře.

_________________________________ ________________________________

starosta         zástupce starosty
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Prezenční listina

38. zasedání zastupitelstva obce V ěžná
1.10.2009

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

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

Miloslava Janů …..................................

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

Ing. Pavel Martinec …...............................        
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Příloha č. 1

Schválené návrhy znaku a vlajky obce V ěžná
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