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

 
Č.j.: 20200213/14 

Datum: 14. 5. 2020 
 

Zápis z 15. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná 
 

Přítomni:  

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

prezenční listina) 

Omluveni: 0 

Host: Ludmila Dušková 

Místo: Kancelář Obecního úřadu 

Čas: 19:00 hodin 

Zapisovatel:  Ing. Pavel Martinec 

Ověřovatelé zápisu: Milan Makovec, Tomáš Kertis 

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. Výše minimální hodinové odměny z DPP 
4. Zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru obce 
5. Žádosti o dotace – lesní hospodářství 
6. Nákup parcel 
7. Různé 
8. 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 Tomáš 

Kertis. 

2. Schválení programu jednání 

Usnesení: ZO schválilo navržený program jednání. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

3. ZO projednalo výši minimální hodinové odměny z DPP. 

Usnesení: ZO rozhodlo o výši minimální mzdy z DPP odpovídající aktuálně platné výši 

minimální mzdy stanovené státem. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno.   

4. ZO projednalo zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru obce. Zápisy předložili 

předsedové obou výborů.  
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Usnesení: ZO vzalo na vědomí zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru obce.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 

5. Starosta obce informoval přítomné o podání žádosti o finanční příspěvek na zmírnění dopadu 

kůrovcové kalamity – žádost byla podána dne 16. 3. 2020 na Kraj Vysočina, dotační program 

Hospodaření v lesích 2020. Příspěvek se týká výstavby oplocenek. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

 Usnesení bylo schváleno. 

6. Starosta obce informoval přítomné o výzvě vlastníků parcel v obytné zóně podle aktuálně 

platného Územního plánu obce k prodeji předmětných parcel Obci Věžná. 

Usnesení: ZO rozhodlo předložit vlastníkům předmětných parcel návrhy kupních smluv na 

předmětné parcely. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno.  

7. Různé 

a) Na základě usnesení ZO č. 9/5a ze dne 5. 9. 2019 ZO znovu projednalo žádost Jiřího 

Kotrby o prodej obecní garáže na pozemku p. č. st. 63, k. ú. Věžná, a části přilehlého 

pozemku p. č. 6/19, k. ú. Věžná.  

Usnesení: ZO schválilo Záměr obce Věžná č. 1/2020 o prodeji nemovitého majetku obce – 

obecní garáže na pozemku p. č. st. 63 a části přilehlého pozemku p. č. 6/19, k. ú. Věžná, 

za obvyklých podmínek. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. 

Usnesení bylo schváleno. 

b) Starosta obce informoval přítomné o aktuálním stavu investičních akcí v obci. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

c) Starosta obce informoval přítomné o aktuálním stavu jednání ve věci stavby – 

víceúčelové vodní nádrže stojící na pozemcích p. č. 446/12 a 446/11 v k. ú. Vintířov. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

8. Závěr 

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

 

Zapsal:   Ing. Pavel Martinec 

Ověřili:  Milan Makovec 

              Tomáš Kertis 

Starosta: Ladislav Vlach 
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15. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 
14. 5. 2020 

 
Prezenční listina 

 

Ladislav Vlach ……………………………………………………. 

 

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

 

Tomáš Kertis …………………………………………………….. 

  

Jiří Kotrba …………………………………………………………. 

 

Jan Zíka  ….…………………………….…………………………. 

 

Milan Makovec …………………………………………………. 

 

Jiří Janů …………………………………………………………….. 

 

     

Hosté:  


