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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.: 20191107/11 

Datum: 7. 11. 2019 

 

Zápis z 11. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná 

 
Přítomni:  

Ladislav Vlach, Ing. Pavel Martinec, Tomáš Kertis, Jiří Kotrba, Jiří Janů, Jan Zíka, Milan Makovec (viz 

prezenční listina) 

Omluveni: 0 

Host:  Josef Gabriel 

Místo: Kancelář Obecního úřadu 

Čas: 19:00 hodin 

Zapisovatel:  Ing. Pavel Martinec 

Ověřovatelé zápisu: Milan Makovec, Jiří Kotrba 

Zasedání zahájil a řídil starosta p. Ladislav Vlach. Konstatoval, že jednání je přítomno 7 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. Žádost J. Gabriela o prodej pozemků 
4. Nákup techniky – nabídky financování 
5. Návrh OZV č. 1/2019 (místní poplatek za komunální odpad) 
6. Návrh OZV č. 2/2019 (místní poplatek ze psů) 
7. Návrh OZV č. 3/2019 (místní poplatek za užívání veřejného prostranství) 
8. Dodatek smlouvy o podmínkách sběru, přepravy a likvidace komunálních odpadů pro rok 2020 

se společností SOMPO, a.s.  
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 Milan Makovec a Jiří Kotrba. 

2. Schválení programu jednání 

Usnesení: ZO schválilo navržený program jednání. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

3. Na základě usnesení ZO č. 10/3 ze dne 10. 10. 2019 a na základě rozhodnutí zastupitelstva Obce 

Kámen o pozemcích p. č. 1078, 1079, k. ú. Věžná a vzhledem k výstavbě obchvatu Kámena ZO 

navrhlo odložit rozhodnutí o případném prodeji uvedených pozemků do doby dokončení výstavby 

obchvatu Kámena. 

Usnesení: ZO rozhodlo odložit rozhodnutí o případném prodeji pozemků p. č. 1078, 1079, k. ú. 

Věžná, do doby dokončení výstavby obchvatu Kámena. V případě potřeby Obec Věžná jako 

vlastník uvedených pozemků umožní po dohodě s nájemcem průjezd uživatelů. 
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Hlasování:  7 pro, 0 proti. 

Usnesení bylo schváleno. 

4. ZO projednalo potřebu nákupu nové techniky na technické zabezpečení provozu obce. 

Usnesení: ZO rozhodlo pořídit do vlastnictví obce nový traktor. ZO současně pověřilo starostu 

obce jednáním s potenciálními dodavateli. 

Hlasování:  7 pro, 0 proti. 

Usnesení bylo schváleno. 

5. ZO projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 1/2019 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Usnesení: ZO schválilo návrh OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Hlasování:  7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

6. ZO projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. 

Usnesení: ZO schválilo návrh OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno.      

7. ZO projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 3/2019 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

Usnesení: ZO schválilo návrh OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno.         

8. ZO projednalo Dodatek 2020 ke Smlouvě o podmínkách sběru, přepravy a likvidace komunálních 

odpadů se společností SOMPO, a. s. 

Usnesení: ZO schválilo Dodatek 2020 ke Smlouvě o podmínkách sběru, přepravy a likvidace 

komunálních odpadů se společností SOMPO, a. s. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno.                     

9. Různé 

a) Starosta obce předložil ZO jím schválené rozpočtové opatření č. 10/2019. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2019 schválené starostou obce. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

b) Starosta obce informoval přítomné o zpoždění realizace projektů „Odbahnění rybníků 

v Brné“. Předpokládaný termín zahájení realizace je únor 2020. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

10. Závěr 

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

Zapsal:   Ing. Pavel Martinec 

Ověřili:   Milan Makovec 

              Jiří Kotrba 

Starosta: Ladislav Vlach 
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11. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 
7. 11. 2019 

 

Prezenční listina 
 

Ladislav Vlach ……………………………………………………. 

 

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

 

Tomáš Kertis …………………………………………………….. 

 

Jiří Kotrba ……………………………………………………….… 

  

Jiří Janů ……………………………………………………………. 

 

Jan Zíka ……………………………………………………………. 

 

Milan Makovec …….…………………………………………. 

 

 

  

Hosté:   


