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Obec Věžná 
Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz , www: http://www.vezna.cz   

 

Č.j.: 150815/10 

Datum: 15. 8. 2015 

 

Zápis z 10. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná 

 
Přítomni:  

Ladislav Vlach, Josef Mareš, Jan Zíka, Tomáš Kertis, Jiří Kotrba, Jiří Dušek (viz prezenční listina) 

Omluveni: Ing. Pavel Martinec 

Hosté:  41 

Místo: sál Kulturního domu 

Čas: 20:00 hodin 

Zapisovatel:  Ludmila Dušková 

Ověřovatelé zápisu: Josef Mareš, Tomáš Kertis 

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

zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné (zákon č. 128/2000 o obcích). Seznámil přítomné 

s programem jednání a požádal o případné doplnění. Program jednání byl schválen. 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu jednání 

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

4. Aktuální informace o situaci s pitnou vodou 

5. Nový územní plán obce 

6. Veřejná sbírka na obnovu zvonové soustavy kostela 

7. Různé  

8. Závěr 

Návrhová komise byla zvolena ve složení zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo obce Věžná (dále jen „ZO“) projednalo jednotlivé body programu: 

1. Zapisovatelkou byla určena Ludmila Dušková, ověřovateli zápisu pak Josef Mareš a Tomáš 

Kertis. 

2. Schválení programu jednání 

Usnesení: ZO schválilo navržený program jednání. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

3. Starosta obce informoval obyvatele dle prezenční listiny o průběhu prací na výstavbě ČOV a 

kanalizace v obci. Zároveň informoval o průběhu připojování jednotlivých domácností na 

hlavní kanalizační řád, termínech dokončování stavby, zahájení zkušebního provozu. 

Usnesení: ZO bere na vědomí informace starosty obce 

Hlasování: 6 pro, 0 proti. 

4. Starosta obce informoval přítomné o stavu a kvalitě pitné vody v místním vodovodu a 

připomněl kritický nedostatek pitné vody a nutnost šetřit.  
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Usnesení: ZO bere na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

5. Starosta obce informoval přítomné o přípravě nové územní studie z důvodu začlenění nově 

vzniklých parcel na místě zlikvidovaného lihovaru a provedení stavebních parcel pro novou 

bytovou výstavbu. Upozornil, že nový územní plán by měl být v budoucnu prováděn 

z dotačního titulu, který by měl být k  tomuto účelu poskytován.  Dále informoval o možnosti 

provedení rekonstrukce NN vedení, který by měl být zapracován do nového územního plánu. 

Usnesení: ZO bere na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

6. Starosta obce informoval o založení veřejné sbírky za účelem rekonstrukce zvonice a zvonové 

soustavy na kostele sv. Jiří. Informoval o stavu současného zvonu, nutnosti rekonstrukce 

zvonice. 

Usnesení: ZO bere na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

7. Různé 

 Starosta informoval o současném stavu spolupráce s mikroregionem Svidník.  

Usnesení: ZO bere na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

 Diskuse o umístění kontejnerů na bioodpady. Starosta informoval o nově platné 

vyhlášce na likvidaci bioodpadů platné od letošního roku a zároveň o smlouvě 

uzavřené s firmou Pavelec na likvidaci bioodpadů. 

8. Závěr 

Starosta obce po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce ukončil. 

 

Zapsala: Ludmila Dušková 

Ověřili:  Josef Mareš 

              Tomáš Kertis 

Starosta: Ladislav Vlach 
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10. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 
15. 8. 2015 

 
Prezenční listina 

 

Ladislav Vlach ……………………………………………………. 

 

Josef Mareš ………………………………………………………. 

 

Jan Zíka …………………………………………………………….. 

 

Tomáš Kertis …………………………………………………….. 

 

Jiří Kotrba …………………………………………………………. 

 

Jiří Dušek …………………………………………………………… 

 

     

Hosté: 

 


