
Zápis z 17. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

3. 5. 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: Jiří Kotrba
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 po doplnění schválen.

Program:
1. Projednání závěrečného účtu obce Věžná za rok 2011
2. Rekonstrukce fary na multifunkční dům obce Věžná – výsledky výběrového řízení
3. Rozhodnutí o vypracovaní žádosti o dotaci na rekonstrukci kanalizace a vybudování ČOV
4. Závěr

Ad 1.) Projednání závěrečného účtu obce Věžná za rok 2011
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2011 a navrhlo tento závěrečný účet schválit 
vzhledem ke  Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 bez výhrad.

Ad 2.) Rekonstrukce fary na multifunkční dům obce Věžná – výsledky výběrového  
řízení
Starosta obce seznámil přítomné s výsledky výběrového řízení na realizaci akce „Rekonstrukce fary na 
multifunkční dům obce Věžná“.

Ad 3.) Rozhodnutí o vypracovaní žádosti o dotaci na rekonstrukci kanalizace a  
vybudování ČOV
Zastupitelstvo obce navrhlo vypracovat žádost o dotaci na rekonstrukci kanalizace a vybudování ČOV 
dodavatelskou firmou. Jednáním o podmínkách vypracování navrhlo pověřit starostu obce.

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

Ve Věžné dne 3. 5. 2012

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Jiří Kotrba

        Miroslav Zíka

Starosta: Ladislav Vlach            
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Usnesení z 17. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne  
3. 5. 2012

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011 v hlasování (7 pro, 0 proti) vzhledem ke Zprávě 
o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad. Závěrečný účet obce za rok 2011 byl 
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a na webu obce Věžná od 16.4.2012 do 3.5.2012.

2. Bere na vědomí výsledky výběrového řízení na realizaci akce „Rekonstrukce fary na 
multifunkční dům obce Věžná“.

3. Schcvaluje vypracování žádosti o dotaci na rekonstrukci kanalizace a vybudování ČOV 
dodavatelskou firmou. Jednáním o podmínkách vypracování pověřuje starostu obce.

_________________________________ ________________________________

starosta         místostarosta
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Prezenční listina

17. zasedání zastupitelstva obce Věžná
3. 5. 2012

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

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

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

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

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

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

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