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Zápis z 44. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná 

9. 10. 2014 

Č.j. z12/14 

Přítomni: 

Ladislav Vlach, Jiří Kotrba, Lukáš Tichý, Tomáš Kertis, Miroslav Zíka, Josef Mareš, 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 na majetkoprávní vypořádání pozemku v minulosti zastavěného silnicí III/12815 

2. Informace o průběhu realizace projektu „Kanalizace a ČOV Věžná“ 

3. Ukončení volebního období, volby 

4. Různé 

5. Závěr 

Ad 1.) Návrh na majetkoprávní vypořádání pozemku v minulosti zastavěného silnicí III/12815 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem na majetkoprávní vypořádání pozemku v minulosti zastavěného 

silnicí III/12815 v k. ú. Brná. 

Ad 2.) Informace o průběhu realizace projektu „Kanalizace a ČOV Věžná“ 

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

Ad 3.) Ukončení volebního období, volby 

Starosta obce poděkoval zastupitelům za práci v uplynulém volebním období. 

Ad 4.) Různé 

 Zastupitelstvo obce navrhlo převod termínovaného vkladu u IPB na běžný účet obce. 

 Zastupitelstvo obce navrhlo navýšení denního limitu plateb z běžného účtu obce prováděných 

prostřednictvím internetového bankovnictví na 100 000,- Kč. 

 

Ad 5.) Závěr 

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva 

obce ukončil. 

 

Zapsal:   Ing. Pavel Martinec 

Ověřili:      Josef Mareš 

          Miroslav Zíka 

Starosta: Ladislav Vlach       
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Usnesení z 44. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne 
9. 10. 2014 

Zastupitelstvo obce: 

1. Nesouhlasí s řešením navrženým Majetkovým odborem Krajského úřadu Kraje Vysočina ve 

věci návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku v minulosti zastavěného silnicí III/12815 v k. ú. 

Brná. Současně pověřuje starostu obce zasláním stanoviska Obce Věžná a dalším jednáním v této 

věci (7 pro, 0 proti). 

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

Věžná“ (7 pro, 0 proti). 

3. Schvaluje převod termínovaného vkladu u IPB na běžný účet obce  (7 pro, 0 proti). 

4. Schvaluje navýšení denního limitu plateb z běžného účtu obce prováděných prostřednictvím 

internetového bankovnictví na 100 000,- Kč (7 pro, 0 proti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________   ________________________________ 

  starosta              místostarosta 
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Prezenční listina 

44. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 

9. 10. 2014 

 

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

 

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

 

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

 

Tomáš Kertis ............................................ 

 

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

 

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

 

Ing. Pavel Martinec …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


