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Zápis z 19. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná 

4. 8. 2012 

Přítomni: 

Ladislav Vlach, Tomáš Kertis, Lukáš Tichý. Miroslav Zíka, Josef Mareš, Ing. Pavel Martinec – viz prezenční 

listina (J. Kotrba omluven) 

17 občanů  
 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Miroslav Zíka 

     Tomáš Kertis 

 

Zapisovatel:    Ing. Pavel Martinec 

 

Zasedání zahájil a řídil starosta p. Ladislav Vlach. Konstatoval, že jednání je přítomno 6 členů zastupitelstva, 

a je tedy usnášeníschopné. Seznámil přítomné s programem jednání. Program byl po doplnění schválen. 

 

Program: 
1. Informace starosty obce o stavu realizace projektu „Rekonstrukce objektu fary na multifunkční dům 

obce Věžná“ 

2. Informace starosty obce o stavu realizace projektu „Kanalizace a ČOV Věžná“ 

3. Informace starosty obce o změně ceny pitné vody 

4. Pověření místostarosty obce organizací voleb do zastupitelstva kraje 

5. Projednání potřeby obnovy historické aleje ke Dvořišti 

6. Různé 

7. Závěr 

Ad 1.) Informace starosty obce o stavu realizace projektu „Rekonstrukce objektu 
fary na multifunkční dům obce Věžná“ 

Starosta obce informoval přítomné o stavu a průběhu realizace projektu „Rekonstrukce objektu fary na 

multifunkční dům obce Věžná“. 

Ad 2.) Informace starosty obce o stavu realizace projektu „Kanalizace a ČOV Věžná“ 

Starosta obce informoval přítomné o stavu a průběhu realizace projektu „Kanalizace a ČOV Věžná“. 

Zastupitelstvo obce zároveň navrhuje na základě posouzení a hodnocení nabídek konaného dne 31.7.2012 

pověřit starostu obce Ladislava Vlacha podpisem smlouvy s firmou Garanta CZ, a.s. o zpracování a podání 

žádosti o dotaci na realizaci uvedeného projektu. 

Ad 3.) Informace starosty obce o změně ceny pitné vody 

Starosta obce informoval přítomné o změně ceny pitné vody. 

Ad 4.) Pověření místostarosty obce organizací voleb do zastupitelstva kraje 

Zastupitelstvo obce navrhlo pověřit místostarostu obce Ing. Pavla Martince organizací voleb do 

zastupitelstva kraje. 

Ad 5.)Projednání potřeby obnovy historické aleje ke Dvořišti 

Zastupitelstvo obce projednalo potřebu obnovy historické aleje ke Dvořišti a navrhlo: 

a) prohlásit alej kulturním dědictvím obce Věžná, 
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b) obnovit tuto alej ve spolupráci s místní organizací ČSOP Pacov. 

Ad 6.) Různé 

 Zastupitelstvo obce diskutovalo s přítomnými občany o potřebě obnovy oltáře z kapličky v Brné. 

 Starosta obce informoval přítomné o dopadu novely zákona o rozpočtovém určení daní na rozpočet 

obce Věžná. 

 Člen Mysliveckého sdružení Vintířov Miloslav Svadba informoval přítomné o činnosti sdružení. 

Ad 7.) Závěr 

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil. 

 

Ve Věžné dne 4. 8. 2012 

 

Zapsal:   Ing. Pavel Martinec 

Ověřili:      Miroslav Zíka 

          Tomáš Kertis 

Starosta: Ladislav Vlach             
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Usnesení z 19. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne 
4. 8. 2012 

Zastupitelstvo obce: 

1. Bere na vědomí informace starosty obce o stavu a průběhu realizace projektu „Rekonstrukce 

objektu fary na multifunkční dům obce Věžná“. 

2. Bere na vědomí informace starosty obce o stavu a průběhu realizace projektu „Kanalizace a 

ČOV Věžná“.  Zároveň schvaluje na základě posouzení a hodnocení nabídek konaného dne 

31.7.2012 pověření starosty obce Ladislava Vlacha podpisem smlouvy s firmou Garanta CZ, a.s. 

o zpracování a podání žádosti o dotaci na realizaci uvedeného projektu. 

3. Pověřuje místostarostu obce Ing. Pavla Martince organizací voleb do zastupitelstva kraje. 

4. Konstatuje, že historická alej ke Dvořišti, situovaná na pozemku p. č. 882 v k. ú. Věžná, je 

vzhledem k jejímu stáří, historii a významu kulturním dědictvím obce Věžná. 

5. Souhlasí s obnovou historické aleje ke Dvořišti v rámci projektu „Obnova kulturního 

dědictví venkovskou cestou“, na který ČSOP Pacov podá žádost o dotaci v rámci dotačního 

programu LEADER, Program rozvoje venkova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________   ________________________________ 

  starosta              místostarosta 
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Prezenční listina 

19. zasedání zastupitelstva obce Věžná 

4. 8. 2012 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Občané: 

 

 


