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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.: 20230119/03 
Datum: 19. 1. 2023 

 

Zápis z 3. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná 

Přítomni:  

Ladislav Vlach, Ing. Pavel Martinec, Jiří Kotrba, Jan Zíka, Jiří Janů, Milan Makovec (viz prezenční listina) 

Omluven: Tomáš Kertis 

Hosté: 0  

Místo: Kancelář OÚ, Věžná 

Čas: 19:00 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 po doplnění schválen. 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Návrh programu jednání 
3. Rozpočet obce na rok 2023 
4. Rozpočtové opatření č. 11/2022 
5. Dotace 2023 
6. Různé  
7. 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 rozpočet obce Věžná na rok 2023. Návrh rozpočtu byl schválen ZO dne 8. 12. 

2022 a téhož dne vyvěšen na úřední desce. Žádné námitky nebyly vzneseny.  

Usnesení: ZO schválilo rozpočet obce Věžná na rok 2023 (je přílohou zápisu).  

Hlasování: 6 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 

4. ZO projednalo návrh rozpočtového opatření č. 11/2022 (narovnání rozpočtu) 

Usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 11/2022. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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5. Starosta obce informoval přítomné o stavu finalizace projektu „Věžná stromořadí II“. 

ZO dále jednalo o možných dotačních projektech:  

 Instalace fotovoltaických systémů na ČOV 

 Instalace fotovoltaických systémů s obnovou otopné soustavy v objektu KD 

 Oprava místních komunikací a výstavba chodníku k autobusové zastávce 

U jmenovaných projektů probíhá projektová příprava. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce a rozhodlo o podání žádostí o dotace 

na realizaci výše uvedených projektů v případě vypsání vhodných dotačních titulů. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

6. Různé 

a) ZO projednalo uzavření Darovací smlouvy s SDH Věžná na dar ve výši 10 000 Kč určený 

na nákup vycházkové uniformy. 

Usnesení: ZO schválilo uzavření Darovací smlouvy s SDH Věžná na dar ve výši 10 000 Kč 

určený na nákup vycházkové uniformy. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno.  

b) ZO projednalo došlé žádosti o finanční podporu: 

 Farní charita Pacov 

 Centrum Lada, Pacov 

Usnesení: ZO rozhodlo poskytnout finanční podporu uvedeným organizacím ve výši 

2 000 Kč. Podpisem darovacích smluv je pověřen starosta obce. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 

c) ZO projednalo návrh Kupní smlouvy se společností Českomoravský beton, a.s. 

Usnesení: ZO schválilo návrh Kupní smlouvy se společností Českomoravský beton, a.s. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

d) ZO projednalo žádost MVDr. Jana Vobra o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem 

nebytových prostor. 

Usnesení: ZO rozhodlo vyhovět uvedené žádosti. Podpisem nové Nájemní smlouvy je 

pověřen starosta obce. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

e) ZO projednalo žádost Ing. Pavla Martince o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem 

bytu. 

Usnesení: ZO rozhodlo vyhovět uvedené žádosti. Podpisem Dodatku k nájemní smlouvě 

je pověřen starosta obce. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

f) Starosta obce informoval přítomné o stavu pěstební činnosti, stavbě oplocenek a 

fakturaci uvedených prací. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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g) ZO projednalo stav hřbitova. 

Usnesení: ZO rozhodlo o podání žádosti o dotaci na obnovu hřbitova (chodník, hřbitovní 

zeď atd.) na MZe. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

7. 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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3. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 
19. 1. 2023 

 
Prezenční listina 

 

Ladislav Vlach ……………………………………………………. 

 

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

 

Jiří Kotrba …………………………………………………………. 

 

Jiří Janů …………………………………………………………….. 

 

Jan Zíka …………………………………………………………….. 

  

Milan Makovec …………………………………………………. 

 

 

     

Hosté: -     


