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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.: 20220505/31 
Datum: 5. 5. 2022 

 

Zápis z 31. 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: Jiří Janů, 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. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 + návrh Závěrečného účtu obce 

Věžná za rok 2021 
4. Zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru obce 
5. Dotace 2022 
6. Lesní hospodářství 
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 Jiří Janů a Jan Zíka. 

2. Schválení programu jednání 

Usnesení: ZO schválilo navržený program jednání. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

3. Starosta obce seznámil přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžná za 

rok 2021 a s návrhem závěrečného účtu obce Věžná za rok 2021. 

Usnesení: ZO schválilo zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce Věžná za rok 2021 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžná za rok 2021 na úřední desce a na webu obce 

Věžná od 5. 5. 2022. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno.  

4. ZO projednalo zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru obce. Zápisy předložili předseda 

finančního výboru T. Kertis a předseda kontrolního výboru J. Kotrba. 
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Usnesení: ZO vzalo na vědomí zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru obce.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 

5. Starosta obce seznámil přítomné se stavem dotovaných a uvažovaných projektů v roce 2022.  

 Věžná stromořadí II – žádost podána, realizace proběhne ve 2. polovině roku 2022 

 Místní komunikace – obec čeká na vypsání vhodného dotačního titulu 

 Chodník k autobusové zastávce – obec čeká na vypsání vhodného dotačního titulu 

 POVV 2022 – oprava místní komunikace – část p. č. 832 v k. ú. Brná (schváleno 

usnesením č. 29/5 ze dne 13. 1. 2022) 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce a schválilo určení místní komunikace 

k využití dotace z POVV 2022.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 

6. Starosta obce informoval přítomné o stavu těžby a vyúčtování dřevní hmoty z obecních lesů 

vypracovaném firmou Svadbales.  

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 

7. Různé 

a) Volby do zastupitelstev obcí 2022 

Volby proběhnou ve dnech 23. – 24. 9. 2022.  

Usnesení: ZO schválilo počet volených členů zastupitelstva obce Věžná ve volbách do 

zastupitelstev obcí 2022 – 7 členů. Zároveň ZO rozhodlo formou ankety oslovit občany, 

aby se tímto způsobem vyjádřili, případně navrhli osoby, jež by mohly kandidovat do 

zastupitelstva obce. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

b) Starosta obce navrhl mimořádnou odměnu obecnímu zaměstnanci Milanu Makovcovi za 

výrobu houpačky pro dětské hřiště. 

Usnesení: ZO schválilo mimořádnou odměnu Milanu Makovcovi ve výši 5 000 Kč.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování 

Usnesení bylo schváleno. 

8. Závěr 

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

 

Zapsal:   Ing. Pavel Martinec 

Ověřili:  Jiří Janů 

              Jan Zíka 

Starosta: Ladislav Vlach 
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31. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 
5. 5. 2022 

 
Prezenční listina 

 

Ladislav Vlach ……………………………………………………. 

 

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

 

Tomáš Kertis …………………………………………………….. 

 

Jiří Kotrba …………………………………………………………. 

 

Jiří Janů ………….…………………………………………………. 

  

Jan Zíka ….……………………………...…………………………. 

 

Milan Makovec …………………………………………………. 

 

 

     

Hosté: -  


