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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.: 20230216/04 
Datum: 16. 2. 2023 

 

Zápis ze 4. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná 

Přítomni:  

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

Omluven: Jiří Kotrba 

Hosté: 0  

Místo: Kancelář OÚ, Věžná 

Čas: 19:00 hodin 

Zapisovatel:  Ing. Pavel Martinec 

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Kertis, Jiří Janů 

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. Inventarizační zpráva za rok 2022 
4. Zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru obce 
5. Žádost o umístění sídla honebního společenstva Vintířov – Věžná  
6. Převod hasičských vycházkových uniforem z majetku obce do majetku SDH 
7. Dotace 2023 
8. Informace o hospodaření v lesích 
9. Různé  
10. 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 Jiří Janů. 

2. Schválení programu jednání 

Usnesení: ZO schválilo navržený program jednání. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

3. ZO projednalo inventarizační zprávu za rok 2022.  

Usnesení: ZO schválilo inventarizační zprávu za rok 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 člen kontrolního výboru J. Janů. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru obce.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 
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5. ZO projednalo žádost Honebního společenstva Vintířov – Věžná o umístění sídla společenstva na 

adresu Obecního úřadu Věžná. 

Usnesení: ZO schválilo žádost Honebního společenstva Vintířov – Věžná o umístění sídla 

společenstva na adresu Obecního úřadu Věžná, tj. Věžná 1, 395 01 Pacov. Zároveň ZO pověřilo 

starostu obce, aby jednal jménem obce Věžná na Valné hromadě Honebního společenstva 

Vintířov – Věžná. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

6. ZO projednalo bezúplatný převod hasičských vycházkových uniforem do vlastnictví SDH Věžná.  

Usnesení: ZO schválilo bezúplatný převod hasičských vycházkových uniforem dle inventurního 

soupisu do vlastnictví SDH Věžná formou darovací smlouvy.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 

7. Starosta obce informoval přítomné o aktuálním stavu dotačních projektů: 

 Oprava místních komunikací – předpokládaný termín podání žádosti je březen 2023 

 Chodník pro pěší v obci Věžná – pokračuje projektová příprava, dotační titul dosud nebyl 

vypsán.   

 Instalace fotovoltaických systémů na ČOV – pokračuje projektová příprava, dotační titul 

dosud nebyl vypsán.  

 Věžná stromořadí 2022 – realizováno, podklady pro vyúčtování podány.  

 POVV 2023 – žádost podána. 

 Oprava hřbitovní zdi a zpevněných ploch na hřbitově ve Věžné – žádost podána. 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce.   

Hlasování: 6 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 

8. Starosta obce informoval přítomné o aktuálním stavu hospodaření v obecních lesích. Byla podána 

žádost o finanční příspěvek na hospodaření v lesích.  

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informace starosty obce.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 

9. Různé 

ZO diskutovalo o záměru otevřít v obci obchod se smíšeným zbožím. 

Usnesení: ZO rozhodlo provést průzkum zájmu občanů obce starších 18 let o tuto službu formou 

ankety. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno.  

10. Závěr 

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

 

Zapsal:   Ing. Pavel Martinec 

Ověřili:   Tomáš Kertis 

              Jiří Janů 

Starosta: Ladislav Vlach 
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4. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 
16. 2. 2023 

 
Prezenční listina 

 

Ladislav Vlach ……………………………………………………. 

 

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

 

Tomáš Kertis  ……………………………………………………. 

 

Jiří Janů …………………………………………………………….. 

 

Jan Zíka …………………………………………………………….. 

  

Milan Makovec …………………………………………………. 

 

 

     

Hosté: -     


