
Zápis z 50. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

7. 10. 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. Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky č. 2/2010
2. Projednání návrhu smlouvy o sdružení finančních prostředků
3. Zhodnocení uplynulého volebního období
4. Závěr

Ad 1.) Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky č. 2/2010
Zastupitelstvo obce projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Věžná a navrhlo jeho schválení.

Ad 2.) Projednání návrhu smlouvy o sdružení finančních prostředků
Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy mezi Obcí Věžná a TZÚS Praha, s.p., o sdružení finančních 
prostředků za účelem pořízení návrhu změny č. 1 územního plánu obce Věžná a navrhlo jeho schválení.

Ad 3.) Zhodnocení uplynulého volebního období
Starosta obce zhodnotil práci zastupitelstva obce v uplynulém volebním období.

Ad 4.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast, poděkoval zastupitelům za práci vykonanou v průběhu uplynulého 
volebního období  a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 7. 10. 2010

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Josef Mareš

        Miroslav Zíka

Starosta: Ladislav Vlach
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Usnesení z 50. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne  
7.10.2010

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2010. Vyvěšeno na úřední desce a na webu 
obce Věžná dne 7.10.2010

2. Schvaluje návrh smlouvy mezi Obcí Věžná a TZÚS Praha, s.p., o sdružení finančních 
prostředků za účelem pořízení návrhu změny č. 1 územního plánu obce Věžná.

_________________________________ ________________________________

starosta         zástupce starosty
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Prezenční listina

50. zasedání zastupitelstva obce Věžná
7. 10. 2010

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

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

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

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

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

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