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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.: 2020725/17 

Datum: 25. 7. 2020 
 

Zápis ze 17. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná 
 
Přítomni:  

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

listina) 

Omluven: Jiří Kotrba 

Hosté: 10 

Místo: Pohostinství Věžná 

Čas: 20:00 hodin 

Zapisovatel:  Ing. Pavel Martinec 

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Kertis, Jiří Janů 

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 po doplnění schválen. 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Návrh programu jednání 
3. Revitalizace rybníků v Brné 
4. Informace o kvalitě vody a hospodaření s ní  
5. Změna v systému třídění odpadů 
6. Projekt DOOR to DOOR – svoz tříděných odpadů přímo od domů 
7. Mobilní rozhlas 
8. Výhled investičních akcí 
9. Žádost o prodej pozemku 
10. Diskuse 
11. 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 Janů. 

2. Schválení programu jednání 

Usnesení: ZO schválilo navržený program jednání. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 

3. Starost obce informoval přítomné o stavu projektu Revitalizace rybníků Brné. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno.  

4. Starosta obce informoval přítomné o aktuální situaci pitné vody. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce.  
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Hlasování: 6 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 

5. Starosta obce informoval přítomné o změně v systému třídění odpadů. Kovové obaly  a ná poj ové 

kartony od 1. 7. patří nově do žlutých nádob určených na plast.  

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 

6. Starosta obce informoval přítomné o projektu DOOR TO DOOR – popelnice na plast, papír a 

bioodpad do každého rodinného domu – který bude realizován od 1. 1. 2021. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno.  

7. Místostarosta obce informoval přítomné o nové službě pro občany – Mobilní Rozhlas . 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace místostarosty obce. 

Hlasování:  6 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 

8. Starosta obce informoval přítomné o předpokládaném poklesu daňových příjmů v  letošním roce a 

o chystaných investičních akcích: 

 Oprava úseku komunikace II/128 a vybudování chodníku k autobusové zastávce 

(investor: Kraj Vysočina, finanční spoluúčast obce) 

 Vybudování stavebních parcel  

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno.  

9. ZO projednalo došlou žádost o prodej pozemku – část parcely p. č. 825, k. ú. Brná . 

Usnesení: ZO schválilo Záměr č. 2/2020 o prodeji pozemku – část parcely p. č. 825, k. ú. Brná. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti . 

Usnesení bylo schváleno. 

10. Diskuse 

a) Pan Dubišar podal podnět k opravě chodníku u bytového domu čp. 42. 

Usnesení: ZO rozhodlo zahrnout opravu uvedeného chodníku do plánovaných investičních 

akcí. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti. 

Usnesení bylo schváleno. 

b) Diskuse o správném použití kontejneru na bioodpad. 

c) Nový sklad zvláštního odpadu a elektroodpadu je umístěn u ČOV. 

d) V sobotu 15. 8. se uskuteční rybářské závody. 

11. Závěr 

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

Zapsal:   Ing. Pavel Martinec 

Ověřili:   Tomáš Kertis  

              Jiří Janů 

Starosta: Ladislav Vlach 
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17. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 
25. 7. 2020 

 
Prezenční listina 

 

Ladislav Vlach ……………………………………………………. 

 

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

 

Tomáš Kertis ……………………………………………………..  

  

Jan Zíka  ….…………………………….…………………………. 

 

Milan Makovec ………………………………………………….  

 

Jiří Janů …………………………………………………………….. 

 

     

Hosté:   


