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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.: 20211111/27 
Datum: 11. 11. 2021 

 

Zápis z 27. 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 

Hosté: 0 

Místo: Kancelář OÚ, Věžná 

Čas: 19:00 hodin 

Zapisovatel:  Ing. Pavel Martinec 

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Kertis, 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. Ceny vodného, stočného a výše poplatku za údržbu povrchových vodotečí platné od 

1. 8. 2021 
4. Nákup techniky 
5. Vyjádření k realizaci opatření na pozemcích ve vlastnictví obce 
6. Realizace dotovaných projektů v roce 2021 
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 Tomáš Kertis a Jan Zíka. 

2. Schválení programu jednání 

Usnesení: ZO schválilo navržený program jednání. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

3. ZO projednalo návrh cen vodného, stočného a poplatku za údržbu povrchových vodotečí 

platných od 1. 8. 2021. 

Usnesení: ZO stanovilo celkovou cenu vodného a stočného pro obyvatele připojené ke 

kanalizaci ve výši 48 Kč/m3. ZO stanovilo celkovou cenu vodného a poplatku za údržbu 

povrchových vodotečí pro obyvatele nepřipojené ke kanalizaci ve výši 33 Kč/m3. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 
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4. ZO vyhodnotilo předložené cenové nabídky na nákup mulčovače.    

Usnesení: ZO rozhodlo akceptovat nabídku firmy AGROCENTRUM ZS, s.r.o. na nákup 

mulčovače ve výši 199 000 Kč vč. DPH. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

5. ZO projednalo opatření navržená v rámci projektu „Návrhy technických a přírodě blízkých 

opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce“ realizovaného Výzkumným 

ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i., která se týkají pozemků ve vlastnictví obce Věžná 

v k. ú. Věžná. 

Usnesení: ZO pověřilo starostu obce zjištěním podrobnějších informací a následným 

vyjádřením souhlasu vlastníka pozemku. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 

6. Starosta obce informoval přítomné o stavu realizace dotovaných projektů v roce 2021. 

Všechny projekty jsou v konečné fázi realizace, zbývá příprava fakturace a předání 

k vyúčtování. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 

7. Různé 

a) ZO projednalo připomínky Ing. Pavla Filípka k realizaci krajnice komunikace II/128 

v místě vjezdu do dvora Obecního úřadu. 

Usnesení: ZO rozhodlo o odstranění stávající dřeviny a úpravě terénu do úrovně výše 

uvedeného vjezdu.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

b) ZO diskutovalo o podobě rozpočtu na rok 2022 a jeho prioritách. 

c) Nákup upomínkových předmětů 

Usnesení: ZO rozhodlo o nákupu upomínkových předmětů v hodnotě cca 15 000 Kč.  

Zároveň ZO ruší usnesení č. 26/9d ze dne 9. 9. 2021.  

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:  Tomáš Kertis 

              Jan Zíka 

Starosta: Ladislav Vlach 
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27. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 
11. 11. 2021 

 
Prezenční listina 

 

Ladislav Vlach ……………………………………………………. 

 

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

 

Tomáš Kertis …………………………………………………….. 

 

Jiří Kotrba …………………………………………………………. 

 

Jiří Janů ………….…………………………………………………. 

  

Jan Zíka ….……………………………...…………………………. 

 

Milan Makovec …………………………………………………. 

 

 

     

Hosté: -  


