
Zápis z 3. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

6.1.2011
Přítomni:
Ladislav Vlach, Lukáš Tichý, Josef Mareš, Miroslav Zíka,  Jiří Kotrba, Tomáš Kertis, Ing. Pavel 
Martinec  – viz prezenční listina 

0 občanů 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Tomáš Kertis
Miroslav Zíka

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 návrhů obecně závazných vyhlášek
2. Projednání rozpočtového opatření č. 7/2010
3. Pověření k otevření účtu u ČSOB
4. Projednání žádostí o dotace v roce 2011
5. Projednání položkového rozpočtu na rok 2011
6. Projednání uzavření veřejnoprávní smlouvy 
7. Závěr

Ad 1.) Projednání návrhů obecně závazných vyhlášek
Zastupitelstvo obce projednalo návrhy obecně závazných vyhlášek:

• č. 1/2011 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů,

• č. 2/2011 – o místním poplatku ze psů,
• č. 3/2011 – o  místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
• č. 4/2011 – o místním poplatku ze vstupného.

Zastupitelstvo obce navrhlo uvedené návrhy vyhlášek schválit. Návrhy vyhlášek byly zveřejněny na 
úřední desce a na webu obce Věžná od 6.1.2011.

Ad 2.) Projednání rozpočtového opatření č. 7/2010
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 7/2010 a navrhlo jeho schválení.

Ad 3.) Pověření k otevření účtu u ČSOB
Zastupitelstvo obce navrhlo pověřit starostu obce p. Ladislava Vlacha otevřením účtu u ČSOB, 
pobočka Tábor, za účelem poskytnutí dotace z prostředků státního fondu rozvoje bydlení na 
výstavbu sociálních bytů podle Nařízení vlády č. 333/2009 Sb.
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Ad 4.) Projednání žádostí o dotace v roce 2011
Zastupitelstvo navrhlo podat tyto žádosti o dotace v roce 2011:

• Program obnovy venkova Vysočiny – oprava fasády a výměna oken na jižní straně 
Kulturního domu čp. 45 – 140 000,- Kč

• Oprava kapličky v osadě Brná
• Oprava budovy fary

Ad 5.) Projednání položkového rozpočtu na rok 2011
Zastupitelstvo obce projednalo návrh položkového rozpočtu na rok 2011 a navrhlo jeho schválení. 
Podrobný rozpis položkového rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a na webu 
obce Věžná od 6. 1. 2011.

Ad 6.) Projednání uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo obce navrhlo uzavřít veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Věžná  a městem Pacov,
jejímž předmětem je projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Ad 7.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 6. 1. 2011

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Tomáš Kertis

        Miroslav Zíka

Starosta: Ladislav Vlach
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Usnesení z 3. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne  
6.1.2011

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2. Schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místním poplatku ze psů.

3. Schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství.

4. Schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného.

5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2010. 

6. Schvaluje pověření starosty obce p. Ladislava Vlacha otevřením účtu u ČSOB, pobočka 
Tábor, za účelem poskytnutí dotace z prostředků státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu 
sociálních bytů podle Nařízení vlády č. 333/2009 Sb.

7. Schvaluje podání žádostí o dotace v roce 2011:

• Program obnovy venkova Vysočiny – oprava fasády a výměna oken na jižní straně 
Kulturního domu čp. 45 – 140 000,- Kč

• Oprava kapličky v osadě Brná
• Oprava budovy fary

8. Schvaluje položkový rozpočet na rok 2011. Vyvěšeno na úřední desce a na webu obce 
Věžná od 6.1.2011.

9. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Věžná  a městem Pacov, jejímž 
předmětem je projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

_________________________________ ________________________________

starosta         zástupce starosty
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Prezenční listina

3. zasedání zastupitelstva obce Věžná
6. 1. 2011

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

Miroslav Zíka …..........................................

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

Tomáš Kertis ............................................

Lukáš Tichý …...........................................

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

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