Obec Věžná
Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz , www: https://www.vezna.cz

Č. j.: 20220805/33
Datum: 5. 8. 2022

Zápis z 33. 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: 17
Místo: Pohostinství Věžná
Čas: 20:00 hodin
Zapisovatel: Ing. Pavel Martinec
Ověřovatelé zápisu: Milan Makovec, Jan Zíka
Zasedání zahájil a řídil starosta p. Ladislav Vlach. Konstatoval, že jednání je přítomno 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. Žádost o dotaci – pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Věžná
4. Informace o ceně a kvalitě vody a hospodaření s ní
5. Výhled investičních akcí
6. Kulturní akce
7. Různé
8. Diskuse
Diskuse
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 Milan Makovec a Jan Zíka.
2. Schválení programu jednání
Usnesení: ZO schválilo navržený program jednání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti
Usnesení bylo schváleno.
3. ZO projednalo podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Pořízení nového dopravního
automobilu pro SDH Věžná“ na Ministerstvo vnitra, generální ředitelství hasičského záchranného
sboru. Podnět vzešel od členů SDH Věžná.
Usnesení: ZO schválilo podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Pořízení nového dopravního
automobilu pro SDH Věžná“ na Ministerstvo vnitra, generální ředitelství hasičského záchranného
sboru.
Hlasování: 6 pro, 0 proti
Usnesení bylo schváleno.
4. Starosta obce informoval přítomné o ceně a kvalitě vody. Vyzval občany k šetření s vodou
v obdobích dlouhotrvajícího sucha.
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Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce.
Hlasování: 6 pro, 0 proti
Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce informoval přítomné o realizovaných a plánovaných investičních akcích:
 POVV 2022 – Oprava místní komunikace v m. č. Brná (předpokládaná realizace: podzim
2022)
 Výsadba stromků v intravilánu obce (předpokládaná realizace: podzim 2022)
 Oprava místních komunikací ve Věžné (předpokládaná realizace: rok 2023)
 Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Věžná (předpokládaná realizace: rok
2023)
 Využití obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaiky) pro provoz a vytápěni veřejných
budov (KD, ČOV)
 Nákup pozemků za účelem vybudování stavebních parcel
 Lesní hospodářství
Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce.
Hlasování: 6 pro, 0 proti
Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce a přítomní informovali o proběhlých a chystaných kulturních akcí v obci:
 Návštěva družební obce Věžná (proběhla 16. 7. 2022)
 Rybářské závody (termín: 20. 8. 2022)
 Ukončení prázdnin s promítáním (termín: 27. 8. 2022)
 Hasičská soutěž (předpokládaný termín: 10. 9. 2022)
 Sousedská zábava (předpokládaný termín: 24. 9. 2022)
Usnesení: ZO vzalo na vědomí podané informace.
Hlasování: 6 pro, 0 proti
Usnesení bylo schváleno.
Různé
a) Místostarosta obce informoval přítomné o volbách, které proběhnou v blízké budoucnosti:
 Volby do zastupitelstva obce (23. – 24. 9. 2022)
 Volby prezidenta republiky (1. kolo proběhne ve dnech 13. – 14. 1. 2023)
b) Starosta obce informoval přítomné o odpadovém hospodářství.
Diskuse: nedostatek kontejnerů (zejména) na plasty
Diskuse
a) Využití odpadního tepla z bioplynové stanice pro vytápění nemovitostí občanů
b) Paní Grösslová upozornila na nefunkční odtok povrchových vod po deštích z nově opravené
silnice
c) Možnost vyčištění odpadů – SDH Věžná
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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33. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná
5. 8. 2022
Prezenční listina
Ladislav Vlach …………………………………………………….
Ing. Pavel Martinec .…………….…………………………….
Tomáš Kertis ……………………………………………………..
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