
Zápis z 43. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

4.2.2010
Přítomni:
Ladislav Vlach, Tomáš Kertis, Josef Mareš, Miloslava Janů, Miroslav Zíka,  Jiří Kotrba,  Ing. Pavel 
Martinec – viz prezenční listina

0 občanů 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Tomáš Kertis
Miloslava Janů

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 položkového rozpočtu na rok 2010
2. Vyjádření k novému technickému řešení ČOV
3. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 1/2010
4. Vyjádření k rozpočtu projektu na stavbu bytu
5. Projednání došlých žádostí o prodej pozemků
6. Projednání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
7. Projednání žádosti o povolení masopustního průvodu
8. Závěr

Ad 1.) Projednání položkového rozpočtu na rok 2010
Zastupitelstvo projednalo návrh položkového rozpočtu na tok 2009 a navrhlo jeho schválení. 
Podrobný rozpis položkového rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a na webu 
obce Věžná od 4.2.2010.

Ad 2.) Vyjádření k novému technickému řešení ČOV
Starosta obce seznámil přítomné s novým návrhem technického řešení čističky odpadních vod.

Ad 3.) Projednání obecně závazné vyhlášky č. 1/2010
Zastupitelstvo obce projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství a navrhlo jeho schválení. Návrh vyvěšen na úřední desce a na webu 
obce Věžná od 4.2.2010.

Ad 4.) Vyjádření ke studiím technického řešení a rozpočtu projektu na stavbu bytu
Zastupitelstvo obce se seznámilo se 2 variantami  studie  technického řešení bytové jednotky ve 
Věžné,  současně  se  seznámilo  s  návrhem  položkového  rozpočtu  na  zřízení  této  jednotky  od 
1. Kamenické stavební a obchodní firmy, s.r.o.  Zastupitelstvo navrhlo schválit 2. variantu studie (je 
přílohou zápisu) i návrh položkového rozpočtu.
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Ad 5.) Projednání došlých žádostí o prodej pozemků
Zastupitelstvo obce projednalo došlé žádosti o odkup pozemků:

– Václav Jirků, p. č. st. 72, k.ú. Brná, 17 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), 4.2.2010

– Alena Kautská, Aleš Kautský, p. č. 647, k.ú. Brná, 38 m2 (zahrada), 13.1.2010

Zastupitelstvo obce navrhlo uvedené žádosti schválit.

Ad 6.) Projednání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
Zastupitelstvo obce  projednalo žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu 
sl. Pavly Kamenské ze dne 22.1.2010 a navrhlo její schválení.

Ad 7.) Projednání žádosti o povolení masopustního průvodu
Zastupitelstvo  obce  projednalo  žádost  Jiřího  Kotrby  (Věžná  46)  a  Tomáše  Kertise  (Věžná  42) 
o povolení masopustního průvodu dne 13.2.2010 ze dne 4.2.2010 a navrhlo její schválení.

Ad 8.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 4. 2. 2010

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Tomáš Kertis

        Miloslava Janů

Starosta: Ladislav Vlach
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Usnesení z 43. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne 
4.2.2010

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje položkový rozpočet na rok 2010. Bude zveřejněn na úřední desce a na webu obce 
Věžná od 4.2.2010.

2. Souhlasí s navrhovaným řešením čističky odpadních vod.

      3. Schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2010 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství.

4. Schvaluje variantu č.2  technického řešení plánované bytové jednotky ve Věžné (je přílohou 
zápisu), současně schvaluje návrh položkového rozpočtu na zřízení výše uvedené jednotky.

5. Schvaluje žádosti o odkup pozemků:

– Václav Jirků, p. č. st. 72, k.ú. Brná, 17 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), 4.2.2010

– Alena Kautská, Aleš Kautský, p. č. 647, k.ú. Brná, 38 m2 (zahrada), 13.1.2010

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

6. Schvaluje žádost o prodloužření nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu sl. Pavly 
Kamenské ze dne 22.1.2010.

7. Schvaluje  žádost Jiřího Kotrby (Věžná 46) a Tomáše Kertise (Věžná 42) o povolení 
masopustního průvodu dne 13.2.2010 ze dne 4.2.2010.

_________________________________ ________________________________

starosta         zástupce starosty
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Prezenční listina

43. zasedání zastupitelstva obce Věžná
4. 2. 2010

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

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

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

Josef Mareš ...............................................

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

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

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