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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.: 20201217/20 

Datum: 17. 12. 2020 
 

Zápis z 20. 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 OÚ, Věžná 

Čas: 19:00 hodin 

Zapisovatel:  Ing. Pavel Martinec 

Ověřovatelé zápisu: Milan Makovec, Jan Zíka 

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 schválen. 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Návrh programu jednání 
3. Podmínky rozpočtového provizoria 
4. Plán inventur 
5. Řád veřejného pohřebiště 
6. Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Věžná č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému 

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

2. Schválení programu jednání 

Usnesení: ZO schválilo navržený program jednání. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

3. Starosta obce navrhl rozpočtové provizorium platné do doby schvální rozpočtu obce dle 

Směrnice pro rozpočtové provizorium a pravidel pro sestavování rozpočtu. 

Usnesení: ZO schválilo rozpočtové provizorium platné do doby schvální rozpočtu obce dle 

Směrnice pro rozpočtové provizorium a pravidel pro sestavování rozpočtu. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

4. Místostarosta obce předložil ZO ke schválení Plán inventur na rok 2020. 
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Usnesení: ZO schválilo Plán inventur na rok 2020. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

5. ZO projednalo Opatření č. 1/2020 – Řád veřejného pohřebiště obce Věžná. 

Usnesení: ZO schválilo Opatření č. 1/2020 – Řád veřejného pohřebiště obce Věžná. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

6. ZO projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Věžná č. 2/2020 o místním poplatku za provoz 

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

Usnesení: ZO schválilo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Věžná č. 2/2020 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 

7. Různé 

a) Starosta obce seznámil ZO s podklady pro fakturaci – výkup dřevní hmoty – předloženou 

firmou Svadbales.  

Usnesení: ZO vzalo na vědomí uvedené podklady pro fakturaci a rozhodlo o oslovení 

dalších odběratelů za účelem likvidace kůrovcové kalamity v lesích ve vlastnictví obce 

v roce 2021. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

b) Starosta obce navrhl zvláštní odměnu účetní obce ve výši 5 000,- Kč za vykonanou práci 

v roce 2020.  

Usnesení: ZO schválilo zvláštní odměnu účetní obce ve výši 5 000,- Kč za vykonanou práci 

v roce 2020. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

c) ZO jednalo o kompenzacích na provoz hospody v době koronavirové pandemie (usnesení 

č. 19/3 ze dne 26.11.2020).  

Usnesení: ZO rozhodlo o kompenzaci nákladů na provoz hospody v době koronavirového 

zákazu provozu formou odpuštění nájemného za rok 2021 (usnesení č. 19/3 ze dne 

26.11.2020). 

8. Závěr 

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

 

Zapsal:   Ing. Pavel Martinec 

Ověřili:   Milan Makovec 

              Jan Zíka 

Starosta: Ladislav Vlach 
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20. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 
17. 12. 2020 

 
Prezenční listina 

 

Ladislav Vlach ……………………………………………………. 

 

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

 

Tomáš Kertis …………………………………………………….. 

 

Jiří Kotrba …………………………………………………………. 

  

Jan Zíka ….……………………………...…………………………. 

 

Milan Makovec …………………………………………………. 

 

Jiří Janů …………………………………………………………….. 

 

     

Hosté:   


