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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.: 20210114/21 
Datum: 14. 1. 2021 

 

Zápis z 21. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná 
 
Přítomni:  

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

listina) 

Omluven: Jiří Janů 

Hosté: Ludmila Dušková, Martin Svadba 

Místo: Kancelář OÚ, Věžná 

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 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 schválen. 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Návrh programu jednání 
3. Hospodaření v obecních lesích 
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 
5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2024 
6. Žádost o dotaci – výstavba chodníku a lávky – v souvislosti s opravou silnice II/128 
7. Projednání došlých žádostí o pronájem obecního bytu a nebytových prostor 
8. Různé 
9. 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: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

3. Starosta obce informoval přítomné o jednání s dalšími odběrateli za účelem likvidace kůrovcové 

kalamity v lesích ve vlastnictví obce v roce 2021 (usnesení ZO č. 20/7a ze dne 17. 12. 2020). 

Martin Svadba informoval o své činnosti v obecních lesích v roce 2020, předložil ceníky výkupní 

hmoty platné v roce 2020 a ceník platný v období 01 – 03/2021.  

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce, informace Martina Svadby a rozhodlo 

o uzavření Smlouvy mezi obcí Věžná a Martinem Svadbou o těžební a výkupní činnosti v obecních 

lesích. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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4. ZO projednalo návrh rozpočtu obce Věžná na rok 2021  (je přílohou zápisu). 

Usnesení: ZO schválilo zveřejnění návrhu rozpočtu obce Věžná na rok 2021 na úřední desce a na 

webu obce Věžná od 14. 1. 2021. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

5. Finanční výbor předložil návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2024 (je 

přílohou zápisu). 

Usnesení: ZO schválilo zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 

2024 předložený finančním výborem na úřední desce a na webu obce Věžná od 14. 1. 2021. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

6. Starosta obce informoval přítomné, že žádost o dotaci na výstavbu chodníku k autobusové 

zastávce není možné v aktuální výzvě podat. Další výzva z IROP bude pravděpodobně vyhlášena ve 

2. polovině t.r. ZO rozhodlo pokračovat v projektové přípravě. 

Usnesení: ZO schválilo Smlouvu o společném zadání veřejných zadavatelů mezi Krajskou správou a 

údržbou silnic Vysočiny, p.o., a obcí Věžná o společném zadání veřejné zakázky „II/128 křiž. I/19 - 

Černovice“. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

7. ZO projednalo došlé žádosti o pronájem obecního bytu a nebytových prostor: 

a) Žádost Pavla Martince o pronájem obecního bytu 

Usnesení: ZO schválilo pronájem obecního bytu Pavlu Martincovi od 1. 2. 2021. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování 

 Usnesení bylo schváleno. 

b) Žádost MVDr. Jana Vobra o pronájem nebytových prostor (ošetřovna, sklad a kancelář se 

sociálním zařízením) 

Usnesení: ZO schválilo pronájem uvedených nebytových prostor MVDr. Janu Vobrovi od 

1. 1. 2021 na dobu 12 měsíců. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

 Usnesení bylo schváleno. 

8. Různé 

a) Účetní obce předložila ke schválení Rozpočtové opatření (RO) č. 14/2020 (narovnání 

rozpočtu obce).  

Usnesení: ZO schválilo RO č. 14/2020. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

b) Starosta obce informoval přítomné o změnách v pravidlech poskytování dotace z POVV. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

c) Starosta obce informoval o rozjezdu projektu DOOR TO DOOR, který je plánován od 1. 4. 

2021. Výdej popelnic pro nový systém začne v nejbližší době, občané budou informováni 

prostřednictvím letáků a prostřednictvím Mobilního rozhlasu. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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9. 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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21. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 
14. 1. 2021 

 
Prezenční listina 

 

Ladislav Vlach ……………………………………………………. 

 

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

 

Tomáš Kertis …………………………………………………….. 

 

Jiří Kotrba …………………………………………………………. 

  

Jan Zíka ….……………………………...…………………………. 

 

Milan Makovec …………………………………………………. 

 

 

     

Hosté:   


