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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.: 20211216/28 
Datum: 16. 12. 2021 

 

Zápis z 28. 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 

Host: Ludmila Dušková 

Místo: Kancelář OÚ, Věžná 

Čas: 19:00 hodin 

Zapisovatel:  Ing. Pavel Martinec 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Janů, Milan Makovec 

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. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 
4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2023 – 2027  
5. Podmínky rozpočtového provizoria 
6. Plán inventur 
7. Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Věžná č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 
8. Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Věžná č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 
9. Rozpočtové opatření č. 17/2021 
10. Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitálně technické mapy Kraje Vysočina 
11. Žádost o prodloužení pronájmu 
12. Různé  
13. 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 Jiří Janů a Milan 

Makovec. 

2. Schválení programu jednání 

Usnesení: ZO schválilo navržený program jednání. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

3. ZO projednalo návrh rozpočtu obce Věžná na rok 2022  (je přílohou zápisu). 

Usnesení: ZO schválilo zveřejnění návrhu rozpočtu obce Věžná na rok 2022 na úřední desce a 

na webu obce Věžná od 16. 12. 2021. 
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Hlasování: 7 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 

4. Finanční výbor předložil návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 – 2027 (je 

přílohou zápisu. 

Usnesení: ZO schválilo zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 – 

2027 předložený finančním výborem na úřední desce a na webu obce Věžná od 16. 12. 2021. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

5. 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. 

6. Místostarosta obce předložil ZO ke schválení Plán inventur na rok 2021. 

Usnesení: ZO schválilo Plán inventur na rok 2021. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

7. ZO projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky (OZV) obce Věžná č. 1/2021 o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství. 

Usnesení: ZO schválilo návrh OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

8. ZO projednalo návrh OZV obce Věžná č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. 

Usnesení: ZO schválilo návrh OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

9. Účetní obce předložila ke schválení Rozpočtové opatření č. 17/2021. 

Usnesení: ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 17/2021. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

10. ZO projednalo Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitálně technické mapy 

Kraje Vysočina. 

Usnesení: ZO schválilo uvedenou Smlouvu. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

11. ZO projednalo došlou žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor. 

Usnesení: ZO rozhodlo vyhovět žádosti MVDr. Jana Vobra o prodloužení pronájmu 

nebytových prostor. Podmínky nájmu budou definovány v nájemní smlouvě. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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12. Různé 

a) ZO projednalo kupní smlouvu na nákup mulčovače KUHN TB 181 s firmou 

AGROCENTRUM ZS, s.r.o. na základě usnesení ZO č. 27/4 ze dne 11.11.2021. 

Usnesení: ZO rozhodlo schválit uvedenou kupní smlouvu s tím, že kupní cena schválená 

usnesením č. 27/4 ze dne 11.11.2021 se změnila na 218 000 Kč vč. DPH na základě 

lepších parametrů kupovaného stroje.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

b) ZO projednalo žádost TZÚS Praha, s.p., o prodloužení pronájmu nebytových prostor. 

Usnesení: ZO rozhodlo vyhovět uvedené žádosti. Podmínky nájmu budou definovány 

v nájemní smlouvě.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

c) ZO projednalo podání žádosti VOD Kámen o finanční spoluúčast při opravě místních 

komunikací. 

Usnesení: ZO rozhodlo podat žádost adresovanou VOD Kámen o finanční spoluúčast při  

opravě komunikací poškozených následkem nadměrného provozu techniky při  

rekonstrukci komunikace II/128 a mostu v obci Věžná.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

d) ZO projednalo Dodatek ke smlouvě o vedení účetnictví s paní Ludmilou Duškovou, 

Brná 1, na základě podané žádosti. 

Usnesení: ZO schválilo Dodatek ke smlouvě o vedení účetnictví s paní Ludmilou  

Duškovou, Brná 1.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

13. Závěr 

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

 

Zapsal:   Ing. Pavel Martinec 

Ověřili:  Jiří Janů 

              Milan Makovec 

Starosta: Ladislav Vlach 
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28. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 
16. 12. 2021 

 
Prezenční listina 

 

Ladislav Vlach ……………………………………………………. 

 

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

 

Tomáš Kertis …………………………………………………….. 

 

Jiří Kotrba …………………………………………………………. 

 

Jiří Janů ………….…………………………………………………. 

  

Jan Zíka ….……………………………...…………………………. 

 

Milan Makovec …………………………………………………. 

 

 

     

Hosté:  


