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Zápis z 34. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná 

12. 12. 2013 

Přítomni: 

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

viz prezenční listina  

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Josef Mareš 

     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 schválen. 
 

Program: 
1. Návrh rozpočtu obce na rok 2014 

2. Rozpočtové provizorium 

3. Rozpočtový výhled na období 2015 – 2016 

4. Příkaz k provedení inventur 

5. Nájemní smlouvy na rok 2014 

6. Poplatky na rok 2014 

7. Veřejná nabídka – pronájem obecního bytu 

8. Různé 

9. Závěr 

 

Ad 1.) Návrh rozpočtu obce na rok 2014 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2013 s těmito parametry: 

 Předpokládané příjmy: 1 900 000 Kč 

 Předpokládané výdaje: 2 000 000 Kč 

Pro vyrovnání schodku rozpočtu budou použity finanční rezervy obce. 

Ad 2.) Rozpočtové provizorium 

Zastupitelstvo projednalo podmínky rozpočtového provizoria na měsíc leden 2014, a to 1/12 na rok 2014 

s navýšením 10 %. Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu obce Věžná od 12. 12. 2013. 

Ad 3.) Rozpočtový výhled na roky 2015 a 2016 

Zastupitelstvo projednalo rozpočtový výhled na roky 2015 a 2016 s tím, že výše příjmů a výdajů v těchto 

letech se bude pohybovat řádově 2 000 000,- Kč na jednotlivá období. V případě získání dotací bude 

rozpočet navýšen podle aktuální situace. 

Ad 4.) Příkaz k provedení inventur 

Zastupitelstvo navrhlo inventarizační komisi ve složení: Miroslav Zíka, Jiří Kotrba, Lukáš Tichý. 

Předsedou inventarizační komise byl navržen p. Miroslav Zíka, členy komise pak Lukáš Tichý, Jiří Kotrba. 

Termín inventarizace byl navržen na 31. 12. 2013 v 9:00 hodin. 

Ad 5.) Nájemní smlouvy na rok 2014 

Zastupitelstvo obce navrhlo schválit nájemní smlouvy s TZÚS Praha, s.p., o nájmu farského dvora (části 
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nemovitosti čp. 1) a prostor v budově čp. 25. 

Dále navrhlo ponechat výše nájmů za pronájem obecního majetku na úrovni roku 2013. 

Ad 6.) Poplatky na rok 2014 

Zastupitelstvo obce navrhlo ponechat výše místních poplatků na úrovni roku 2013. 

Ad 7.) Veřejná nabídka – pronájem obecního bytu 

Zastupitelstvo obce navrhlo prodloužení platnosti veřejné nabídky na pronájem obecního bytu do 9. 1. 2014. 

Ad 8.) Různé 

 Zastupitelstvo obce navrhlo podat žádost o dotaci z POVV 2014 na realizaci akce „Rekonstrukce 

elektroinstalace v Kulturním domě“. 

 Starosta obce předložil návrh odměn pro starostu, místostarostu a členy zastupitelstva obce ve výši 

jednoho měsíčního platu za mimořádnou práci pro obec. 

Ad 9.) Závěr 

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil. 

 

Ve Věžné dne 12. 12. 2013 

 

Zapsal:   Ing. Pavel Martinec 

Ověřili:      Josef Mareš 

          Miroslav Zíka 

Starosta: Ladislav Vlach       
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Usnesení z 34. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne 
12. 12. 2013 

Zastupitelstvo obce: 

1. Schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014 s těmito parametry: 

Předpokládané příjmy: 1 900 000 Kč, předpokládané výdaje: 2 000 000 Kč. 

Podrobný návrh rozpočtu obce je přílohou tohoto zápisu (7 pro, 0 proti). 

2. Schvaluje podmínky rozpočtového provizoria na měsíc leden 2014, a to 1/12 na rok 2014 

s navýšením 10 %. Vyvěšeno na úřední desce od 12. 12. 2013 (7 pro, 0 proti). 

3. Schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015 a 2016 s tím, že výše příjmů a výdajů v těchto 

letech se bude pohybovat řádově 2 000.000,- Kč na jednotlivá období. V případě získání 

dotací bude rozpočet navýšen podle aktuální situace (7 pro, 0 proti). 

4. Schvaluje inventarizační komisi ve složení: Miroslav Zíka, Jiří Kotrba, Lukáš Tichý. 

Předsedou inventarizační komise byl schválen p. Miroslav Zíka, členy komise pak Lukáš 

Tichý, Jiří Kotrba. Termín inventarizace byl schválen na 31. 12. 2013 v 9:00 hodin (7 pro, 

0 proti). 

5. Schvaluje nájemní smlouvy s TZÚS Praha, s. p., o nájmu části nemovitosti čp. 1, a o nájmu 

části nemovitosti čp. 25, s platností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (7 pro, 0 proti). 

6. Schvaluje ponechání výše nájmů za pronájem obecního majetku na úrovni roku 2013 (7 pro, 

0 proti). 

7. Schvaluje ponechání výše místních poplatků na úrovni roku 2013 (7 pro, 0 proti). 

8. Schvaluje prodloužení platnosti veřejné nabídky na pronájem obecního bytu do 9. 1. 2014 (7 

pro, 0 proti). 

9. Schvaluje podání žádosti o dotaci z POVV 2014 na realizaci akce „Rekonstrukce 

elektroinstalace v Kulturním domě“ (7 pro, 0 proti). 

10. Schvaluje odměnu starostovi, místostarostovi a členům zastupitelstva obce ve výši jednoho 

měsíčního platu za mimořádnou práci pro obec (7 pro, 0 proti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________   ________________________________ 

  starosta              místostarosta 
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Prezenční listina 

34. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 

12. 12. 2013 

 

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

 

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

 

Tomáš Kertis …………………………….. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


