
Zápis z 22. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

8. 11. 2012
Přítomni:
Ladislav Vlach, Jiří Kotrba, Tomáš Kertis, Lukáš Tichý. Miroslav Zíka, Ing. Pavel Martinec – viz prezenční 
listina (J. Mareš omluven)

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 6 členů zastupitelstva,  
a je tedy usnášeníschopné. Seznámil přítomné s programem jednání. Program byl po doplnění schválen.

Program:
1. Projednání aktuálního stavu realizace projektu rekonstrukce fary včetně závěrečného

vyúčtování prací
2. Projednání žádosti o rozšíření veřejného osvětlení a zpevnění komunikace
3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. Obnovení Obecní knihovny ve Věžné
5. Rozpočtové opatření č. 3/2012
6. Pověření přípravou voleb prezidenta
7. Různé
8. Závěr

Ad 1.) Projednání aktuálního stavu realizace projektu rekonstrukce fary včetně závěrečného 
vyúčtování prací
Starosta obce seznámil přítomné s aktuálním stavem projektu rekonstrukce fary.

• Termín dokončení stavby bude dodržen, předání stavby proběhne dne 16. 11. 2012.
• Závěrečné vyúčtování proběhne po předání stavby.

Ad 2.) Projednání žádosti o rozšíření veřejného osvětlení a zpevnění komunikace
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Jitky Makovcové, bytem Černovice, Na Sadech 721, o vybudování 
příjezdové cesty a veřejného osvětlení k rozestavěnému rodinnému domu v obci Věžná p. č. 9, ze dne 10. 10. 
2012. Zastupitelstvo obce navrhlo vyhovět žádosti zpevněním části místní komunikace na parcele č. 1034, k. 
ú. Věžná s podmínkou omezení zimní údržby. Zároveň navrhlo rozšíření veřejného osvětlení k této 
komunikaci.

Ad 3.) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,  
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce  projednalo návrh obecně závazné vyhlášky obce Věžná č. 1/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
navrhlo jeho schválení.

Ad 4.) Obnovení Obecní knihovny ve Věžné
Zastupitelstvo obce projednalo dokumenty nutné k obnovení Obecní knihovny ve Věžné:

• Zřizovací listina,
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• Knihovní řád,
• Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Obecní knihovny ve Věžné,
• Žádost o evidenci knihovny – Obecní knihovny ve Věžné.

Zastupitelstvo navrhlo uvedené dokumenty schválit.

Ad 5.) Rozpočtové opatření č. 3/2012
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 3/2012 (dotace POVV 2012) a navrhlo jeho schválení.

Ad 6.) Pověření přípravou voleb prezidenta republiky
Zastupitelstvo obce navrhlo pověřit místostarostu obce Ing. Pavla Martince přípravou voleb prezidenta 
republiky, které se uskuteční v lednu 2013.

Ad 7.) Různé
• Zastupitelstvo obce navrhlo zakoupit kuchyňské nádobí – vybavení farní kuchyně.

• Zastupitelstvo obce diskutovalo o organizaci úklidu a otevření objektu fary pro veřejnost.

Ad 8.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ve Věžné dne 8. 11. 2012

Zapsal: Ing. Pavel Martinec

Ověřili:     Tomáš Kertis

        Jiří Kotrba

Starosta: Ladislav Vlach      
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Usnesení z 22. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne  
8. 11. 2012

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informace starosty obce o aktuálním stavu realizace projektu rekonstrukce 
fary, zároveň schvaluje termín předání stavby a termín provedení závěrečného vyúčtování.

2. Vyhovuje žádosti Jitky Makovcové, bytem Černovice, Na Sadech 721, ze dne 10. 10. 2012, 
zpevněním části místní komunikace na parcele č. 1034, k. ú. Věžná s podmínkou omezení 
zimní údržby. Současně schvaluje rozšíření veřejného osvětlení k této komunikaci.

3. Schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky obce Věžná č. 1/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

4. Schvaluje dokumenty nutné k obnovení Obecní knihovny ve Věžné:

• Zřizovací listina,
• Knihovní řád,
• Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Obecní knihovny ve Věžné,
• Žádost o evidenci knihovny – Obecní knihovny ve Věžné.

5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012.

6. Schvaluje pověření místostarosty obce Ing. Pavla Martince přípravou voleb prezidenta 
republiky, které se uskuteční v lednu 2013.

7. Schvaluje nákup kuchyňského nádobí – vybavení farní kuchyně.

_________________________________ ________________________________

starosta         místostarosta
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Prezenční listina

22. zasedání zastupitelstva obce Věžná
8. 11. 2012

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

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

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

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

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

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