
Zápis z 11. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

6. 10. 2011
Přítomni:
Ladislav Vlach, Jiří Kotrba, Tomáš Kertis, Miroslav Zíka, Lukáš Tichý, Josef Mareš, 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 7 členů zastupitelstva, a je tedy  
usnášeníschopné. Seznámil přítomné s programem jednání. Program byl schválen.

Program:
1. Výběr nájemce obecního bytu č. 2
2. Projednání „Rozvojového strategického dokumentu obce Věžná“
3. Projednání návrhu položkového rozpočtu – rekonstrukce kanalizace v obci Věžná
4. Jmenování zástupce obce ve věci projektu „Rekonstrukce fary čp. 1 – Věžná“
5. Rozpočtové opatření č. 3/2011
6. Závěr

Ad 1.) Výběr nájemce obecního bytu č. 2
Na základě veřejné nabídky vyhlášené dne 12. 9. 2011 projednalo zastupitelstvo obce žádosti o pronájem 
obecního bytu č. 2, které byly do dnešního dne Obecnímu úřadu doručeny. Na základě uvedených žádostí 
navrhlo zastupitelstvo obce pronajmout obecní byt č. 2 panu Michalu Čejkovi, nar. 11. 4. 1989, t.č. bytem 
Křemže, Náměstí 35.. Současně zastupitelstvo obce navrhlo výši nájmu v souladu s § 6 odst. 7 Nařízení 
vlády č.228/2010 Sb. Zastupitelstvo projednalo návrh podmínek nájemní smlouvy.

Ad 2.) Projednání „Rozvojového strategického dokumentu obce Věžná“
Zastupitelstvo obce projednalo „Rozvojový strategický dokument obce Věžná“ a navrhlo jeho schválení.

Ad 3.) Projednání položkového rozpočtu – rekonstrukce kanalizace v obci Věžná
Zastupitelstvo obce projednalo položkový rozpočet na projekt „Kanalizace a ČOV Věžná“. Současně 
zastupitelstvo obce navrhlo vyslovit souhlas s budoucí realizací uvedeného projektu.

Ad 4.) Jmenování zástupce obce ve věci projektu „Rekonstrukce fary čp. 1 – Věžná“
Zastupitelstvo obce navrhlo jmenovat zástupcem obce ve věci projektu „Rekonstrukce fary čp. 1 – Věžná“ 
starostu obce p. Ladislava Vlacha.

Ad 5.) Rozpočtové opatření č. 3/2011
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 3/2011 a navrhlo jeho schválení.
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Ad 6.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

 

Ve Věžné dne 6. 10. 2011

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Josef Mareš

        Miroslav Zíka

Starosta: Ladislav Vlach
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Usnesení z 11. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne  
6. 10. 2011

Zastupitelstvo obce:

1. Na základě veřejné nabídky vyhlášené dne 12. 9. 2011a na základě žádostí o pronájem 
doručených Obecnímu úřadu do dnešního dne schvaluje pronájem obecního bytu č. 2 panu 
Michalu Čejkovi, nar. 11. 4. 1989, t.č. bytem Křemže, Náměstí 35. Současně zastupitelstvo 
obce schvaluje výši nájmu v souladu s § 6 odst. 7 Nařízení vlády č.228/2010 Sb. 
Zastupitelstvo schvaluje návrh podmínek nájemní smlouvy.

2. Schvaluje „Rozvojový strategický dokument obce Věžná“.

3. Bere na vědomí položkový rozpočet na projekt „Kanalizace a ČOV Věžná“. Současně 
zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s budoucí realizací uvedeného projektu.

4. Jmenuje zástupcem obce ve věci projektu „Rekonstrukce fary čp. 1 – Věžná“ starostu obce 
p. Ladislava Vlacha.

5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011.

_________________________________ ________________________________

starosta         místostarosta
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Prezenční listina

11. zasedání zastupitelstva obce Věžná
6. 10. 2011

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

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

Lukáš Tichý ..............................................

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

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

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

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

-4-


	Zápis z 11. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná
	6. 10. 2011
	Ad 1.) Výběr nájemce obecního bytu č. 2
	Ad 2.) Projednání „Rozvojového strategického dokumentu obce Věžná“
	Ad 3.) Projednání položkového rozpočtu – rekonstrukce kanalizace v obci Věžná
	Ad 4.) Jmenování zástupce obce ve věci projektu „Rekonstrukce fary čp. 1 – Věžná“
	Ad 5.) Rozpočtové opatření č. 3/2011
	Ad 6.) Závěr

	Usnesení z 11. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne 6. 10. 2011
	Prezenční listina
	11. zasedání zastupitelstva obce Věžná



