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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.: 20230323/05 
Datum: 23. 3. 2023 

 

Zápis z 5. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná 

Přítomni:  

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

prezenční listina) 

Omluveni: 0 

Hosté: 0  

Místo: Kancelář OÚ, Věžná 

Čas: 19:00 hodin 

Zapisovatel:  Ing. Pavel Martinec 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Kotrba, 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 po doplnění schválen. 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Návrh programu jednání 
3. Závěrečný účet obce Věžná za rok 2022 
4. Účetní závěrka obce za rok 2022 
5. Nabídka – instalace FVE na ČOV 
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 Jiří Kotrba a Milan Makovec. 

2. Schválení programu jednání 

Usnesení: ZO schválilo navržený program jednání. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

3. ZO projednalo Závěrečný účet (ZÚ) obce Věžná za rok 2022. Návrh ZÚ byl zveřejněn na úřední 

desce a na elektronické úřední desce obce od 6. 3. 2023.  

Usnesení: ZO schválilo Závěrečný účet obce Věžná za rok 2022 vzhledem ke Zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 bez výhrad.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

4. ZO projednalo účetní závěrku obce za rok 2022. 

Usnesení: ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2022. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti  

Usnesení bylo schváleno. 
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5. ZO projednalo nabídku firmy Rekupera na instalaci FVE na ČOV o celkovém výkonu 18 kWp bez 

využití dotace. 

Usnesení: ZO rozhodlo o odložení rozhodnutí o akceptaci výše uvedené nabídky do doby získání 

potřebných informací o připojení do distribuční sítě a cenových kalkulací provedení dříve 

projednávaných variant. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

6. Různé 

a) ZO diskutovalo o potřebě inventarizace majetku SDH Věžná. Členové SDH Věžná se 

zavázali, že konečná inventarizace majetku bude provedena do konce srpna 2023. 

b) ZO projednalo potřebu aktualizace pasportu místních komunikací obce z důvodu investic 

do stavby nových objektů. 

Usnesení: ZO rozhodlo provést aktualizaci pasportu místních komunikací obce z důvodu 

investic do stavby nových objektů. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno.  

c) ZO projednalo návrh pachtovní smlouvy mezi Obcí Věžná a VOD Kámen. 

Usnesení: ZO schválilo zveřejnění záměru pachtu pozemků dle výše uvedeného návrhu 

smlouvy. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno.  

d) Starosta předložil ke schválení Smlouvu č. 1210400703 o poskytnutí podpory se Státním 

fondem životního prostředí v rámci podané, registrované a schválené žádosti o poskytnutí 

dotace s názvem: Věžná Stromořadí, registrační číslo: 1210400703. 

Usnesení: ZO schválilo uzavření Smlouvy č. 1210400703 o poskytnutí podpory se Státním 

fondem životního prostředí České republiky v rámci podané registrované a schválené 

žádosti s názvem: Věžná Stromořadí, registrační číslo: 1210400703. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

e) Starosta obce seznámil přítomné s výsledky průzkumu zájmu občanů o otevření prodejny 

potravin v obci. 

Usnesení: ZO rozhodlo na základě zájmu občanů, kteří se vyjádřili v průzkumu, o otevření 

obchodu s potravinami. Obchod bude umístěn v prostoru Kulturního domu. Otevírací doba 

a termín otevření budou oznámeny občanům prostřednictvím letáků a rozhlasu. 

Hlasování: 5 pro, 2 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

f) ZO projednalo návrh nákupu stanu a pivních setů pro potřeby akcí probíhajících v obci. 

Usnesení: ZO schválilo uvolnění částky 80 000 Kč na nákup stanu a pivních setů. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

7. Závěr 

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

Zapsal:   Ing. Pavel Martinec 

Ověřili:   Jiří Kotrba 

              Milan Makovec 

Starosta: Ladislav Vlach 
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5. řádné zasedání zastupitelstva obce Věžná 
23. 3. 2023 

 
Prezenční listina 

 

Ladislav Vlach ……………………………………………………. 

 

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

 

Tomáš Kertis  ……………………………………………………. 

 

Jiří Kotrba …………………………………………………………. 

 

Jiří Janů …………………………………………………………….. 

 

Jan Zíka …………………………………………………………….. 

  

Milan Makovec …………………………………………………. 

 

 

     

Hosté: -     


