
Zápis z 14. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

2. 2. 2012
Přítomni:
Ladislav Vlach, Jiří Kotrba, Tomáš Kertis, Lukáš Tichý. Miroslav Zíka,  Josef Mareš, Ing. Pavel Martinec – viz 
prezenční listina 

0 občanů 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Tomáš Kertis
Jiří Kotrba

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. POVV 2012 – výběr dodavatele
2. Uklízečka, kronikář
3. Zpravodaj obce Věžná
4. Došlé žádosti
5. Kanalizace – příprava realizace
6. Projednání možnosti zřízení klubovny hasičů
7. Závěr

Ad 1.) POVV 2012 – výběr dodavatele
Zastupitelstvo obce navrhlo na základě došlých cenových nabídek pověřit realizací akce „2. etapa výměny 
oken  a dveří v Kulturním domě Věžná“ firmu Plastikov, s.r.o., Jihlava.

Ad 2.) Uklízečka, kronikář
Starosta obce pověřil přítomné zastupitele výběrem vhodných kandidátů pro provádění úklidu 
prostor Obecního úřadu a výkon funkce kronikáře.

Ad 3.) Zpravodaj obce Věžná
Zastupitelstvo obce navrhlo termín vydání 6. čísla Zpravodaje obce Věžná – konec února 2012.

Ad 4.) Došlé žádosti
• Zastupitelstvo obce projednalo žádost ČČK Věžná o bezplatný pronájem sálu KD za účelem 

pořádání dětského karnevalu a následné diskotéky dne 10. 3. 2012 a navrhlo žádosti 
vyhovět.

• Zastupitelstvo obce projednalo žádost Petra Pomazala, Věžná 40, o pronájem sálu KD za 
účelem tréningů street-dance. Zastupitelstvo obce navrhlo žádosti vyhovět s podmínkou 
uzavření smlouvy mezi Obcí Věžná a  žadatelem. Podmínky smlouvy budou žadateli 
sděleny.

• Zastupitelstvo obce projednalo žádost SDH Věžná o sponzorský příspěvek ve výši 5 000,-
Kč pro činnost mladých hasičů.
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Ad 5.) Kanalizace – příprava realizace
Zastupitelstvo obce navrhlo pokračovat v realizaci akce „Kanalizace a ČOV Věžná“ oslovením 
vhodných společností, které se zabývají zpracováním žádostí o dotace, dotačním managementem a 
realizací zadávacích řízení.

Ad 6.) Projednání možnosti zřízení klubovny hasičů
Zastupitelstvo obce projednalo možnost adaptace části nevyužitých prostor Kulturního domu na 
vybudování klubovny hasičů, určené především pro potřeby mladých hasičů. 

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

 

Ve Věžné dne 2. 2. 2012

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Tomáš Kertis

        Jiří Kotrba

Starosta: Ladislav Vlach            
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Usnesení z 14. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne  
2. 2. 2012

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje pověření realizace akce „2. etapa výměny oken  a dveří v Kulturním domě 
Věžná“ pro firmu Plastikov, s.r.o., Jihlava.

2. Schvaluje termín vydání 6. čísla Zpravodaje obce Věžná – konec února 2012.

3. Schvaluje žádost ČČK Věžná  o bezplatný pronájem sálu KD za účelem pořádání dětského 
karnevalu a následné diskotéky dne 10. 3. 2012.

4. Vyhovuje žádosti Petra Pomazala, Věžná 40, o pronájem sálu KD za účelem tréningů street-
dance s podmínkou uzavření smlouvy mezi Obcí Věžná a žadatelem.

5. Schvaluje žádost SDH Věžná o sponzorský příspěvek ve výši 5 000,-Kč pro činnost 
mladých hasičů.

6. Schvaluje pokračování realizace akce „Kanalizace a ČOV Věžná“ oslovením vhodných 
společností, které se zabývají zpracováním žádostí o dotace, dotačním managementem a 
realizací zadávacích řízení.

7. Schvaluje záměr vybudování klubovny hasičů adaptací části nevyužitých prostor Kulturního 
domu.

_________________________________ ________________________________

starosta         místostarosta
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Prezenční listina

14. zasedání zastupitelstva obce Věžná
2. 2. 2012

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

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

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

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

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

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

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