
Zápis z 48. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

30. 6. 2010
Přítomni:
Ladislav Vlach, Tomáš Kertis, Josef Mareš, Miroslav Zíka,  Jiří Kotrba, Ing. Pavel Martinec – viz 
prezenční listina 

0 občanů 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Josef Mareš
Miroslav Zíka

Zapisovatel: Ing. Pavel Martinec

Zasedání zahájil  a řídil  starosta p. Ladislav Vlach. Konstatoval,  že jednání je přítomno 6 členů 
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. Seznámil přítomné s programem jednání. Program byl 
schválen.

Program:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2010
2. Projednání závěrečného účtu obce Věžná za rok 2009
3. Určení správce hřbitova a evidence smluv na hrobová místa
4. Různé
5. Závěr

Ad 1.) Rozpočtové opatření č. 2/2010
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 2/2010 a navrhlo jeho schválení.

Ad 2.) Projednání závěrečného účtu obce Věžná za rok 2009
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2009 a navrhlo vzhledem ke zprávě 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce jeho schválení s výhradou. Závěrečný účet obce Věžná 
za rok 2009 byl vyvěšen na úřední desce a na webu obce Věžná od 14.6.2010.

Ad 3.) Určení správce hřbitova a evidence smluv na hrobová místa
Zastupitelstvo obce navrhlo dočasně pověřit Ing. Pavla Martince vedením evidence smluv na 
hrobová místa, a to do komunálních voleb, které se uskuteční v říjnu t.r.

Ad 4.) Různé
Zastupitelstvo obce stanovilo termín příštího zasedání zastupitelstva obce Věžná na sobotu 
31.7.2010 od 20:00 hodin v sále kulturního domu.
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Ad 5.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 30. 6. 2010

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Josef Mareš

        Miroslav Zíka

Starosta: Ladislav Vlach
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Usnesení z 48. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne  
30.6.2010

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2010.

2. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2009 v hlasování (6 pro, 0 proti) vzhledem ke zprávě 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou.

3. Dočasně pověřuje Ing. Pavla Martince vedením evidence smluv na hrobová místa, a to do 
komunálních voleb, které se uskuteční v říjnu t.r.

_________________________________ ________________________________

starosta         zástupce starosty
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Prezenční listina

48. zasedání zastupitelstva obce Věžná
1. 7. 2010

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

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

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

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

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

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