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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.: 180913/38 

Datum: 13. 9. 2018 

 

Zápis z 38. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná 

 
Přítomni:  

Ladislav Vlach, Ing. Pavel Martinec, Tomáš Kertis, Jiří Kotrba, Jiří Dušek (viz prezenční listina) 

Omluveni: 0 

Host: Ludmila Dušková 

Místo: Kancelář Obecního úřadu 

Čas: 19:00 hodin 

Zapisovatel:  Ing. Pavel Martinec 

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Kertis, Jiří Kotrba 

Zasedání zahájil a řídil starosta p. Ladislav Vlach. Konstatoval, že jednání je přítomno 5 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 po doplnění schválen. 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
2. Schválení programu jednání  
3.  Seznámení s vyúčtováním Setkání rodáků  
4.  Seznámení s vyúčtováním projektu „Oprava věže a doplnění zvonové soustavy“  
5.  Zvony do vlastnictví obce  
6.  Žádost o vyjádření  
7.  Volby 2018  
8.  Rozpočtové opatření č. 15/2018 
9.  Různé 
10. Závěr  

 
Návrhová komise byla zvolena ve složení zastupitelstva obce. 

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

1. Zapisovatelem byl určen Ing. Pavel Martinec, ověřovateli zápisu pak Tomáš Kertis a Jiří 

Kotrba. 

2. Schválení programu jednání 

Usnesení: ZO schválilo navržený program jednání. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti 

3. Starosta obce s účetní předložili ZO vyúčtování Setkání rodáků a přátel obcí Věžná a Brná a 

bylo zkontrolováno finančním výborem obce. 

Usnesení: ZO schválilo vyúčtování Setkání rodáků a přátel obcí Věžná a Brná. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti 

4. Starosta obce s účetní předložili ZO vyúčtování projektu „Oprava věže a doplnění zvonové 

soustavy“. I toto vyúčtování bylo zkontrolováno finančním výborem obce. 
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Usnesení: ZO schválilo vyúčtování projektu „Oprava věže a doplnění zvonové soustavy“. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti 

5. ZO jednalo o návrhu biskupství českobudějovického o možnosti převodu dvou nových zvonů 

na kostele sv. Jiří do vlastnictví obce. 

Usnesení: Vzhledem k tomu, že biskupství českobudějovické dosud nepředložilo konkrétní 

žádost s definovanými podmínkami převodu, ZO s převodem nesouhlasí. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti 

6. ZO projednalo návrh firmy ČEPS Invest, a.s., Tábor, o výstavbě nové TR 400/110 kV jako 

náhrady za stávající TR 220/110 kV. 

Usnesení: ZO projednalo návrh firmy ČEPS Invest, a. s. a rozhodlo o  

odložení jednání v této věci na dobu po ustanovení nového zastupitelstva s tím, že by bylo 

vhodné oslovit širší veřejnost. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti 

7. Starosta obce informoval přítomné o přípravách voleb do zastupitelstva obce, které se 

uskuteční 5. – 6. 10. 2018. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti 

8. Účetní obce předložila ke schválení Rozpočtové opatření (RO) č. 15/2018 (je přílohou zápisu). 

Usnesení: ZO schválilo RO č. 15/2018 (setkání rodáků, oprava věže, vodní hospodářství). 

Hlasování: 5 pro, 0 proti 

9. Různé 

a) Zájezd do „družební“ obce Věžná je plánován na sobotu 13. 10. 2018. Přihlášky budou 

přijímány do 30. 9. 2018. 

b) ZO projednalo žádost Pavly Kamenské ze dne 1. 9. 2018 o prodloužení nájemní smlouvy 

na nájem obecního bytu. 

Usnesení: ZO schválilo žádost Pavly Kamenské o prodloužení uvedené nájemní smlouvy. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti 

c) Starosta obce informoval přítomné o stavu likvidace kalamitního dřeva na obecních 

parcelách. 

d) Starosta obce zhodnotil uplynulé volební období. 

10. Závěr 

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

 

Zapsal:   Ing. Pavel Martinec 

Ověřili:  Tomáš Kertis 

              Jiří Kotrba 

Starosta: Ladislav Vlach 
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38. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 
13. 9. 2018 

 
Prezenční listina 

 

Ladislav Vlach ……………………………………………………. 

 

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

 

Tomáš Kertis …………………………………………………….. 

  

Jiří Kotrba …………………………………………………………. 

 

Jiří Dušek ……………………………….…………………………. 

 

     

Hosté:  


