
Zápis z 18. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

7. 6. 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: Lukáš Tichý
Josef Mareš

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 návrhu smlouvy o prodeji parcel
2. Projednání návrhu smlouvy o pronájmu parcely
3. Rozpočtové opatření č. 1/2012
4. Informace o zahájení stavebních prací v areálu fary
5. Zahájení probírek na daných parcelách obecních lesů
6. Projednání vstupu obce do Sdružení místních samospráv
7. Projednání záměrů obce o koupi pozemků
8. Projednání návrhu příkazní smlouvy
9. Závěr

Ad 1.) Projednání návrhu smlouvy o prodeji parcel
Zastupitelstvo obce projednalo návrh kupní smlouvy se SBD Pelhřimov o prodeji parcel č. st. 54, st. 55, st. 
57 (bytovky) – a navrhlo jeho schválení.

Ad 2.) Projednání návrhu smlouvy o pronájmu parcely
Zastupitelstvo obce projednalo návrh nájemní smlouvy s p. Jiřím Zíkou, Věžná 12, o  pronájmu části parcely 
č. 725/15 – a navrhlo jeho schválení.

Záměr prodeje i pronájmu uvedených pozemků byl zveřejněn na úřední desce a na webu obce Věžná od 
28.5. do 7.6.2012.

Ad 3.) Rozpočtové opatření č. 1/2012
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 1/2012 a navrhlo jeho schválení.

Ad 4.) Informace o zahájení stavebních prací v areálu fary
Starosta obce informoval přítomné o zahájení stavebních prací v areálu fary.

Ad 5.) Zahájení probírek na daných parcelách obecních lesů
Zastupitelstvo obce navrhlo provést probírky na daných parcelách obecních lesů v rozashu doporučeném 
lesním hospodářem dodavatelskou formou.
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Ad 6.) Projednání vstupu obce do Sdružení místních samospráv
Zastupitelstvo obce navrhlo vstup obce Věžná do Sdružení místních samospráv ČR.

Ad 7.) Projednání záměru obce o koupi pozemků
Zastupitelstvo obce obce projednalo záměr koupě částí parcel „u koupaliště“ v k. ú. Vintířov a parcely č. 
734/13 v k. ú. Věžná.

Ad 8.) Projednání návrhu příkazní smlouvy
Zastupitelstvo obce obce projednalo návrh příkazní smlouvy řešící provozování kanalizace.

Ad 9.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 7. 6. 2012

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Lukáš Tichý

        Josef Mareš

Starosta: Ladislav Vlach            
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Usnesení z 18. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne  
7. 6. 2012

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje návrh kupní smlouvy se SBD Pelhřimov o prodeji parcel č. st. 54, st. 55, st. 57 
(bytovky).

2. Schvaluje  návrh nájemní smlouvy s p. Jiřím Zíkou, Věžná 12, o  pronájmu části parcely č. 
725/15.

3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012.

4. Bere na vědomí informace starosty obce o zahájení stavebních prací v areálu fary.

5. Schvaluje provedení probírek na daných parcelách obecních lesů v rozashu doporučeném 
lesním hospodářem dodavatelskou formou.

6. Schvaluje vstup obce Věžná do Sdružení místních samospráv ČR.

7. Schvaluje záměr koupě částí parcel „u koupaliště“ v k. ú. Vintířov a parcely č. 734/13 v k. ú. 
Věžná.

8. Schvaluje návrh příkazní smlouvy s firmou VoKa, s.r.o., Humpolec, řešící provozování 
kanalizace.

_________________________________ ________________________________

starosta         místostarosta
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Prezenční listina

18. zasedání zastupitelstva obce Věžná
7. 6. 2012

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

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

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

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

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

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

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