
Zápis z 16. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

12. 4. 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: Josef Mareš
Tomáš Kertis

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. Seznámení se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžná za rok 2011
2. Projednání investičního úvěru
3. Rekonstrukce areálu fary na multifunkční dům obce Věžná – výběr technického dozoru investora
4. Závěr

Ad 1.) Seznámení se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžná za  
rok 2011
Starosta obce seznámil přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžná za rok 2011.

Ad 2.) Projednání investičního úvěru
Na základě inabídky investičního úvěru financování akce „Rekonstrukce areálu fary na multifunkční dům 
obce Věžná“ pro Obec Věžná od Komerční banky zastupitelstvo obce projednalo podmínky tohoto úvěru a 
navrhlo jeho přijetí.

Ad 3.) Rekonstrukce areálu fary na multifunkční dům obce Věžná – technický dozor  
investora
Zastupitelstvo obce projednalo potřebu zabezpečení technického dozoru pro realizaci projektu 
„Rekonstrukce areálu fary na multifunkční dům obce Věžná“. 

Ad 4.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 12. 4. 2012

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Josef Mareš

        Tomáš Kertis

Starosta: Ladislav Vlach            
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Usnesení z 16. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne  
12. 4. 2012

Zastupitelstvo obce:

1. Vyslovuje souhlas s přijetím úvěru od Komerční banky ve výši 6 720 000 Kč na 
rekonstrukci fary, dále souhlasí se zajištěním tohoto úvěru 1 kusem blankosměnky bez avalu 
a s podpisem Smlouvy o zajištění blankosměnkou a souhlasí s uzavřením Zástavní smlouvy 
k nemovitostem, kde zastavenou nemovitostí je objekt fary s příslušným pozemkem.

2. Rozhodlo oslovit firmu „Sdružení Integra“ za účelem vypracování nabídky na provedení 
technického dozoru při realizaci projektu „Rekonstrukce areálu fary na multifunkční dům 
obce Věžná“.

_________________________________ ________________________________

starosta         místostarosta
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Prezenční listina

16. zasedání zastupitelstva obce Věžná
12. 4. 2012

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

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

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

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

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

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

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

-3-


	Zápis z 16. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná
	12. 4. 2012
	Ad 1.) Seznámení se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžná za rok 2011
	Ad 2.) Projednání investičního úvěru
	Ad 3.) Rekonstrukce areálu fary na multifunkční dům obce Věžná – technický dozor investora
	Ad 4.) Závěr

	Usnesení z 16. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne 12. 4. 2012
	Prezenční listina
	16. zasedání zastupitelstva obce Věžná



