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Zápis z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná 

2. 5. 2013 

Přítomni: 

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

viz prezenční listina 

 

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. Závěrečný účet obce Věžná za rok 2012 

2. Návrh opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce 

Věžná za rok 2012 

3. Účetní závěrka obce za rok 2012 

4. Seznámení se žádostí o dotaci – obnova stodoly a výmalby místnosti fary, 

zabezpečovací zařízení obecního úřadu 

5. Zájezd do družební obce Věžná – 1. 6. 2013 

6. Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky ZO ČSOP Pacov + návrh smlouvy o bezúročné 

půjčce 

7. Různé 

8. Závěr 

Ad 1.) Závěrečný účet obce Věžná za rok 2012 

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2012 a navrhlo tento závěrečný účet schválit 

vzhledem ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 s výhradou. 

Ad 2.) Návrh opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání 
hospodaření obce Věžná za rok 2012 

Zastupitelstvo obce předložilo ke schválení návrh opatření k odstranění nedostatků zjištěných při 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, který je přílohou tohoto zápisu. 

Ad 3.) Účetní závěrka obce za rok 2012 

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce za rok 2012 a navrhlo její schválení. 

Ad 4.) Seznámení se žádostmi o dotace – obnova stodoly a výmalby místnosti fary, 
zabezpečovací zařízení obecního úřadu 

Starosta obce seznámil přítomné s podanou žádostí o dotaci na realizaci akce „Obnova stodoly na 

farském dvoře a restaurování dobové výmalby místnosti fary“ – LEADER – MAS Via Rustica - 

7. výzva, fiche č. 3. 

Zastupitelstvo obce navrhlo oslovit několik firem za účelem vypracování cenových nabídek na 

restaurování dobové výmalby místnosti fary ve 2 NP. 
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Zastupitelstvo obce navrhlo podat žádost o dotaci na nákup a instalaci zabezpečovacího zařízení 

budovy obecního úřadu – Opatření programu rozvoje Kraje Vysočina 2.6. 

Ad 5.) Zájezd do družební obce Věžná – 1. 6. 2013 

Zastupitelstvo obce navrhlo uvolnit z rozpočtu obce částku 5 000,- Kč na zajištění zájezdu do 

„družební“ obce Věžná dne 1. 6. 2013. 

Ad 6.) Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky ZO ČSOP Pacov + návrh smlouvy 
o bezúročné půjčce 

Zastupitelstvo obce navrhlo schválit bezúročnou půjčku ve výši 384 000,- Kč pro ZO ČSOP Pacov 

k předfinancování projektu – obnova historické aleje ke Dvořišti. 

Zastupitelstvo obce dále navrhlo schválit návrh smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování 

obnovy historické aleje „ke Dvořišti“ v rámci partnerství na projektu „Obnova kulturního dědictví 

venkovskou cestou“, PRV, LEADER Via Rustica. 

Ad 7.) Různé 

Zastupitelstvo obce navrhlo schválit záměr prodeje pozemku p. č. 825, k. ú. Věžná, výměra 864 m
2
. 

Zastupitelstvo obce navrhlo schválit příspěvek ve výši 1 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Černovice na 

podporu oslav 60. výročí zahájení provozu školy, na základě žádosti ze dne 8. 4. 2013. 

Ad 8.) Závěr 

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil. 

 

Ve Věžné dne 2. 5. 2013 

 

Zapsal:  Ing. Pavel Martinec 

Ověřili:      Jiří Kotrba 

          Miroslav Zíka 

Starosta: Ladislav Vlach       
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Usnesení z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne 
2. 5. 2013 

Zastupitelstvo obce: 

1. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012 vzhledem ke Zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření s výhradou. Závěrečný účet obce za rok 2012 byl zveřejněn na úřední desce 

obecního úřadu a na webu obce Věžná od 15. 4. 2013 do 2. 5. 2013 (7 pro, 0 proti). 

2. Schvaluje Návrh opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2012, který je přílohou tohoto zápisu (7 pro, 0 proti). 

3. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2012 (7 pro, 0 proti). 

4. Bere na vědomí podanou žádost o dotaci na realizaci akce „Obnova stodoly na farském 

dvoře a restaurování dobové výmalby místnosti fary“ – LEADER – MAS Via Rustica - 

7. výzva, fiche č. 3 (7 pro, 0 proti). 

5. Schvaluje oslovení několika firem za účelem vypracování cenových nabídek na restaurování 

dobové výmalby místnosti fary ve 2 NP (7 pro, 0 proti). 

6. Schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup a instalaci zabezpečovacího zařízení budovy 

obecního úřadu – Opatření programu rozvoje Kraje Vysočina 2.6. (7 pro, 0 proti). 

7. Schvaluje uvolnění částky 5 000,- Kč z rozpočtu obce na zajištění zájezdu do „družební“ 

obce Věžná dne 1. 6. 2013 (7 pro, 0 proti). 

8. Schvaluje na základě žádosti bezúročnou půjčku ve výši 384 000,- Kč pro ZO ČSOP Pacov 

k předfinancování projektu – obnova historické aleje ke Dvořišti (7 pro, 0 proti). 

9. Schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování obnovy 

historické aleje „ke Dvořišti“ v rámci partnerství na projektu „Obnova kulturního dědictví 

venkovskou cestou“, PRV, LEADER Via Rustica (7 pro, 0 proti). 

10. Schvaluje záměr č. 1/2013 prodeje pozemku p. č. 825, k. ú. Věžná, výměra 864 m
2
 (7 pro, 

0 proti). 

11. Schvaluje příspěvek ve výši 1 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Černovice na podporu oslav 60. výročí 

zahájení provozu školy, na základě žádosti ze dne 8. 4. 2013 (7 pro, 0 proti). 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________   ________________________________ 

  starosta              místostarosta 
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Prezenční listina 

28. zasedání zastupitelstva obce Věžná 

2. 5. 2013 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Ing. Pavel Martinec …...............................         
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Příloha č. 1 

Opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2012 ze zprávy č.j. KUJI 22789/2013 KO 

  

 Zastupitelstvo obce Věžná na svém zasedání dne 2. 5. 2013 projednalo zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a přijalo následující opatření, která navrhl finanční a 

kontrolní výbor obce: 

 Inventurní soupisy budou obsahovat všechny požadované údaje. Zodpovídá účetní. 

 Na základě tohoto opatření budou dodržena jednotlivá ustanovení zákona č. 420/2004 Sb. a 

vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 

 Územní celek bude dodržovat obsahové vymezení podrozvahových účtů: 

• V případě uzavření Zástavní smlouvy bude o příslušném zástavním právu účtováno na 

příslušném majetkovém účtu 982 – Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 

zajištění. Zodpovídá účetní.     

• V případě uzavření Dohody o poskytnutí dotace bude o této skutečnosti účtováno na 

účtu 942 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům. Zodpovídá 

účetní. 

Poznámka: Nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření obce Věžná dne 2. 4. 2013 

byly odstraněny v zaúčtování za měsíc březen 2013. 

Na základě těchto opatření budou dodržena jednotlivá ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. 

 S výše uvedenými přijatými opatřeními byli seznámeni starosta obce a účetní. Dodržování 

těchto opatření bude průběžně kontrolováno finančním a kontrolním výborem. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 


