ZPRAVODAJ
OBCE VĚŽNICE
duben 2019, ročník XXVII

MA-21 Zdravá obec Věžnice vás všechny zve na úklid obce

ČISTÁ VĚŽNICE,
akce se uskuteční v

sobotu 13. 4. 2019
.

Sraz bude u obecního úřadu
v 9:00 hodin,
kde dostanete pytle, rukavice a rozdělíme si trasy. Po skončení úklidu
se sejdeme na Hřišti pro děti v dolní části obce, kde upravíme přírodní
zahradu.
Bude pro Vás připraveno občerstvení.

www.OBECVEZNICE.cz, starosta@obecveznice.cz

Důležité kontakty:
David Drahoš – starosta
Pavel Mottl – místostarosta

725 106 601, 723 428 484
777 001 615

Z redakce
Milí čtenáři, milé čtenářky,
Vaše články, fotografie nebo jiné příspěvky do příštího zpravodaje
zasílejte, prosím, na adresu ouveznice@seznam.cz do 30. dubna 2019.

Informace z obecního úřadu
Hřiště Dolní Věžnice
Vzhledem k tomu, že dětské hřiště v dolní části obce slouží i jako školní,
prosíme návštěvníky, aby v době školní výuky umožnili dětem ze školy a ze
školky přednostní užívání trampolíny. Jejich pobyt venku během vycházky nebo
tělocviku je časově omezen. Děkujeme.
Poplatky
Informace k placení poplatků. Žádáme občany, kteří tak ještě neučinili, aby se
dostavili na obecní úřad zaplatit poplatky za odpady a psy na rok 2019. Nejlépe
osobně na úřadě kvůli aktualizaci údajů v evidenci a kontrole nedoplatků
z minulých let. Zároveň děkujeme všem, kteří už poplatky zaplatit přišli, i když
k tomu nebyli vyzváni 😊. Splatnost poplatků je do 30. 4. 2019. Poplatky za
odpady a psy se oproti roku 2018 nijak neměnily. Viz. Obecně závazná vyhláška
1/2018 a Vyhláška o psech - dostupné na www.obecveznice.cz.
Poplatek za odpady - základní sazba 500 Kč osoba
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku jsou osvobozeni:
a) každá šestá a další fyzická osoba, žijící prokazatelně ve společné
domácnosti se společným zástupcem a společně s ním hospodaří.
b) občané starší 80 let, a to od počátku roku, ve kterém občan dovrší uvedený
věk,
c) vlastníci stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, pokud se
stavba nachází na území obce, kde má vlastník nebo alespoň jeden ze

spoluvlastníků trvalý pobyt. Tito vlastníci jsou osvobozeni pouze jako
poplatníci podle čl. 2 písm. b),
d) osoby, které jsou evidovány trvalým pobytem na adrese Věžnice, č.p. 9
(obecní úřad),
e) osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo po dobu výkonu vazby,
f) osoby, které v obci dlouhodobě nebydlí a jejich pobyt není znám,
g) osoby umístěné do domovů pro seniory 6), do psychiatrických léčeben 7) a
školských zařízení pro výkon ústavní výchovy 8), pokud tento pobyt trvá
nepřetržitě minimálně 6 měsíců v příslušném kalendářním roce mimo území
obce,
h) osoby, které se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržují
nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí.
i) děti do 6 let věku a děti navštěvující Základní školu a Mateřskou školu
Věžnice
(2) Úleva z poplatku ve výši 50 % sazby poplatku se přiznává
a) osobám, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle platných
právních předpisů 8) (průkaz ZTP/P),
b) každá druhá a další fyzická osoba, žijící prokazatelně ve společné
domácnosti se společným zástupcem a společně s ním hospodaří,
c) občan starší 65 let, samostatně žijící v domácnosti,
d) fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a připravují se na
budoucí povolání a přitom jsou ubytováni po dobu studia mimo území obce.
(3) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku nebo na úlevu z poplatku je
poplatník povinen správci poplatku oznámit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy
nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným
způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na
osvobození nebo na úlevu z poplatku.
(4) Nárok na osvobození od poplatku a úlevu je poplatník povinen průkazně
doložit.
Poplatek za psa – základní sazba 100 Kč
a) Za prvního psa 100,b) Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- držitel psa jenž je poživatelem invalidního, starobního, nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným příjmem, anebo poživatel sirotčího důchodu –
sleva 50%
- držitel psa na samotě – sleva 90%
- od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.
Stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba

provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující
útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví
povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Sběr velkoobjemového odpadu se v naší obci uskuteční od pátku 12. 4. 2019
od 14:00 hod do neděle 14. 4. 2019 do 24:00 hodin. Kontejnery budou
umístěny před budovou Obecního úřadu a před prodejnou v dolní části obce.
Prosíme, nevhazujte do kontejneru nebezpečný odpad!!!!!
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sběr nebezpečného odpadu se v naší obci uskuteční v pátek
12. dubna 2019 od 16,00 do 16,30 hodin před obecním úřadem a před
prodejnou v dolní části obce od 16:30 - 17:00 hodin.
ODPAD PŘEDÁVEJTE DANÉMU ZAMĚSTNANCI DO KONTEJNERU!
SBĚR ŽELEZA
V pátek dne 12. 4. v odpoledních hodinách a v sobotu dne 13. 4. 2019
dopoledne se uskuteční sběr železa. Železo připravte před svoje domy. Hasiči
budou během víkendu železo sbírat. Případné informace o větších kusech –
Adam Drahoš 728 931 093 nebo David Drahoš – 723 428 484.
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 24. a 25. 5. 2019 proběhnou v zasedací místnosti obecního úřadu
Věžnice volby do evropského parlamentu.
VÝPADEK ELEKTRICKÉHO PROUDU
Dle informací od firmy ČEZ nepůjde v celé obci dne 9. 4. v čase 7:30 – 12:30
hodin a dne 15. 4. v čase 7:30 – 18:00 hodin elektrický proud. Po oba dny bude
zavřeno na poště, na úřadě i v horním obchodě. Prodejna v dolní části obce by
měla být dne 15. 4. v čase od 6:00 – 8:00 otevřená.

Babinec
Dne 2.3.2019 pořádal spolek Babinec již 20. maškarní ples. K tanci a poslechu
hrál Martin Bernard Band a doufáme, že se všichni zúčastnění bavili stejně jako
my a užili si tradiční půlnoční překvapení pořadatelek i bohatou tombolu.
V nejbližší době nás čeká jarní setkání starší generace (13.4.), na kterém se o
zábavu postarají jak členky Babince, tak i Doškovjanka. Chybět nebude ani

občerstvení a tombola. Dále v tomto roce budeme mimo jiné vystupovat na
obecních slavnostech, dětském dnu v Brzkově nebo na šlapanovských vánočních
trzích.
Budeme se těšit na společná setkání na akcích a doufáme, že vám naše
vystoupení udělá radost a pobaví vás.
Pozvánka
Spolek Babinec Vás srdečně zve na
JARNÍ SETKÁNÍ STARŠÍ GENERACE,
které se koná v sobotu, 13.4. v 15:00
v KD Věžnice.
Je pro Vás připraven kulturní program
(Babinec, Doškovjanka) a občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu

Domov sv. Floriana
Ještě jednou se Vám všem omlouváme, kdo využíváte naše služby a
navštěvujete naše dílničky, ale měsíc únor a březen jsme věnovali
zkrášlení našeho zařízení. Již vše funguje jak má. Naplánovali jsme
pro Vás tradiční jarní akce, budeme rádi, když za námi přijdete:
27. 3. od 9,00 hodin ve společenské místnosti budeme péct perníčky
10.4. od 9,00 hodin pokud nám to počasí dovolí, se projdeme po
blízkém okolí
15-23.4. bude ke shlédnutí v hl. chodbě tradiční velikonoční výstava,
vždy od 8,00 – 14,00 hodin
17.4. od 17,00 hodin ve společenské místnosti budeme tvořit jarní
dekorace
za DsvF Věžnice Zuzana Nechvátalová

SK Věžnice
V měsíci březnu začala jarní část sezony a tým SK Věžnice na svém hřišti
přivítal mužstvo Kožlí, které je aktuálně na prvním místě v tabulce okresního
přeboru. Po poločase 0:1 utkání skončilo výsledkem 1:5.
Ke druhému zápasu vyjelo naše A mužstvo na hřiště do Golčova Jeníkova. Proti
prvnímu zápasu došlo k výraznému zlepšení hry. I přes několik slibných
brankových příležitostí se nepodařilo vstřelit branku a A mužstvo si odvezlo
porážku 0:2.
Před začátkem utkání proběhlo slavnostní poděkování panu Chalupníkovi za
jeho celoživotní práci a činnosti pro klub. V novém památečním dresu s číslem 3
se ujal slavnostního výkopu a zahájil domácí zápas.

ZŠ a MŠ Věžnice
Základní škola a Mateřská škola Věžnice, příspěvková
organizace, Věžnice 85,582 52

VÁS ZVE NA ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
Koná se

:

12. dubna 2019 od 13 – 16 hod
13. dubna 2019 od 10 – 12 hod
Málotřídní škola 1. stupně

Nabízíme malý klidný kolektiv s individuálním přístupem, alternativní výuka,
výlety, exkurze, plavání od první třídy, lyžařský kurz.

Možnost se domluvit na zsveznice@email.cz, tel.724 227 677

Mateřské centrum
Celý březen se v Borůvce nesl v duchu Montessori.
Stříhaly jsme, laminovaly, lepily a vzniklo mnoho
různých pomůcek a her pro děti. Témata pomůcek
byla různorodá od zvířátek, dopravních prostředků,
počítání, denních činností a mnoho dalšího, takže si
každý mohl přijít na své.
A pomalu se nám blíží Velikonoce, ve středu před
smrtnou nedělí (letos 7. dubna) se chystáme hodit
Moranu do řeky, aby už konečně přišlo jaro. Čeká nás
velikonoční tvoření, setí velikonočního osení a do Velikonoc nás čeká ještě
návštěva mateřské školy.
S dostatečným předstihem Vás chceme informovat o sobotních akcích, které
plánujeme, pokud nám bude přát počasí, obě akce budou probíhat na zahradě
Domova sv. Floriana. První z nich je Výroba hmyzích hotelů, která proběhne 18.
května. Během akce společně vytvoříme 3 hmyzí hotely, které následně
instalujeme v obci. Chceme tím udělat něco pro přírodu a podpořit tak přirozený
výskyt hmyzu na zelených plochách, protože hmyz je pro koloběh přírody
důležitý. Při akci bude také čas na opečení špekáčků a zájemci si budou moci
vyrobit hmyzí hotel i domů.
Druhou sobotní akcí, na kterou Vás srdečně zveme, je Zahradní slavnost. Ta se
bude konat 1. června a je součástí Festivalu rodiny 2019 (ten se koná při
příležitosti Dne matek, Dne dětí a Dne otců a jeho cílem je společné setkání
rodin a společné sdílení času mimo virtuální realitu). Během odpoledne bude
probíhat piknik, a proto je potřeba, aby si návštěvníci s sebou přinesli deku a
pokud budou chtít, tak i drobné občerstvení. Občerstvení se bude dát zakoupit i
na místě, už teď se můžete těšit mimo jiné na sendviče. Ve 14:30 bude pro děti
připravené divadlo Martina Hrušky – Žádný strach a po něm se budou moci
všichni zapojit do výtvarné dílny, při které se budou vyrábět klobouky, protože ty
na správnou zahradní slavnost patří.
Více informací se dozvíte včas z plakátů.
V Borůvce je stále otevřeno v pondělí a ve středu od 9 do 11 hodin pro děti a
jejich doprovod. V centru si zpíváme, skáčeme na míčích, tvoříme, jen tak si
hrajeme a maminky si vyměňují zkušenosti a diskutují o situacích, které
každodenně na mateřské dovolené zažívají. Přijďte mezi nás, těšíme se na vás.
Tým spolupracovníků MC

Datum
8. 4.
10. 4.
15. 4.
17. 4.
22. 4.
1. 5.
6. 5.
8. 5.
18. 5.
1. 6.

Čas
9:30
9:45
9:30

Program
Velikonoční osení
Návštěva Mateřské školy Věžnice
Velikonoční tvoření

ZAVŘENO
ZAVŘENO
9:30 Vyrábění dárku ke dni matek
ZAVŘENO
14:00 Výroba hmyzích hotelů
14:00 Zahradní slavnost

Pálení čarodějnic
SDH Věžnice a obec Věžnice Vás dne 30. 4. 2019 zvou na již tradiční pálení
čarodějnic, které se uskuteční od 16.00 hodin na dětském hřišti v dolní části
obce. Občerstvení zajištěno.

26. ročník výstavy ZAHRADA
v Havlíčkově Brodě
Ve dnech 26. – 28. dubna se koná v prostorách Kulturního domu Ostrov
v Havlíčkově Brodě 26. ročník tradiční výstavy ZAHRADA.
Kromě bohaté nabídky zahradnického sortimentu od sazenic až po nábytek a
krby, nebude chybět ani poradenská služba pro zahrádkáře, celodenní kulturní
program se sobotním ohňostrojem a soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny.
Srdečně
zvou
pořadatelé,
další
informace
se
dozvíte
na
www.zlatyceskyrucicky.cz

PROGRAM
PÁTEK 26.4.2019
KD ulice Na Ostrově
08:45 - 09:00 - uvítací proslov, slavnostní přestřižení pásky, zahájení výstavy
pódium u KD Ostrov
po celý den - skákací hrad pro děti
08:45 - 10:00 - dechová kapela HAVLÍČKOBRODSKÁ DVANÁCTKA
15:00 - 17:00 - folková kapela SEVERKA
18:00 - uzavření výstaviště
SOBOTA 27.4.2019
08:00 - otevření výstaviště
pódium u KD Ostrov
po celý den - skákací hrad pro děti
09:30 - 10:00 - klaunské a žonglérské vystoupení - klaun PUPA
10:00 - 12:00 - country a bluegrassová skupina POUTNÍCI
12:15 - 14:45 - odpoledne nejen pro děti – klaun PUPA
15:00 - 17:00 - swingový a jazzový orchestr POLENSKÝ BIG-BAND
18:00 - uzavření výstaviště
nábřeží u řeky Sázavy u hotelu Slunce
21:10 - 21:30 - slavnostní ohňostroj s hudbou
NEDĚLE 28.4.2019
08:00 - otevření výstaviště
pódium u KD Ostrov
po celý den - skákací hrad pro děti
10:00 - 12:00 - dechová kapela REBELKA
13:00 - 15:00 - jihočeská hasičská dechovka BOŽEJÁCI
16:00 - uzavření výstaviště

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 25/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu pana Milana Chalupníka a pana
Jaroslava Kunce.
Usnesení č. 26/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje doplnění programu o bod č. 17. Dodatek č.3 Smlouvy o
dílo s firmou Rekostav, s.r.o. ze dne 27.4.2018, o bod č. 18. Rozpočtové opatření 1/2019 a o
bod č. 19 Žádosti občanů. Ostatní body se posunou.
Usnesení č. 27/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšířený program zasedání dle přílohy zápisu č. 2
Usnesení č. 28/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Usnesení č. 29/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 v předloženém znění.
Viz příloha zápisu č. 3
Usnesení č. 30/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Věžnice dle přílohy
zápisu č. 4.
Usnesení č. 31/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Hodnotící zprávu o činnosti MA21 v roce 2018, příloha
zápisu č. 5, a schvaluje Akční plán zlepšování MA21 Věžnice na rok 2019, příloha zápisu č. 6.
Usnesení č. 32/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a. s., viz příloha zápisu č. 7. Podpisem smlouvy
pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 33/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb na internetovém serveru
www.fiedler-magr.cz č.: A19020000. Viz příloha zápisu č. 8. Podpisem smlouvy pověřuje
starostu obce.
Usnesení č. 34/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení Věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2018328/VB/1 název stavby:
Věžnice,Obec,ZTV 15 RD,KNN. Viz příloha zápisu č. 9. Podpisem smlouvy pověřuje starostu
obce.
Usnesení č. 35/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí
nízkého napětí, č. 1295079293, se společností ČEZ ESCO, a.s. Viz příloha zápisu č. 10.
Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 36/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje na základě výběrového řízení dodavatele stavby
„Vybudování komunikací na stavebních parcelách Věžnice“ firmu Rekostav s.r.o., Tyršova
517, 588 13 Polná, IČ: 46961194 za vysoutěženou cenu 2.999.040,00 Kč bez DPH. Podpisem
smlouvy o dílo pověřuje starostu obce. Příloha zápisu č. 11

Usnesení č. 37/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za vybudování přípojek na jednotlivé parcely v bývalém
areálu JZD na 50 000,- (vč. DPH)/ 1 parcela. Tato částka bude vyfakturována zájemcům o
parcely při podpisu kupní smlouvy.
Usnesení č. 38/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje dodatek ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní,
uzavřené dne 20.4.2018 s manželi Kounkovými. Viz příloha zápisu č. 12. Podpisem dodatku
pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 39/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje kupní smlouvu s manželi Masnerovými v předloženém
znění (viz příloha zápisu č. 13) na koupi pozemků p. č. 155/4, 159/18 a 1292/3 v k. ú. Horní
Věžnice. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 40/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1904 s firmou JASTA
consulting s.r.o. na organizaci dvou výběrových řízení zakázky „Hydrogeologický průzkum –
nový zdroj vody pro obec Věžnice“ za celkovou cenu 45.000,- Kč. Viz příloha zápisu č. 14.
Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 41/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 201908 s PhDr. Janou
Staňkovou na administraci projektu „Hydrogeologický průzkum – nový zdroj vody pro obec
Věžnice“ za cenu 30 000,- Kč. Viz příloha zápisu č. 15. Podpisem smlouvy pověřuje starostu
obce.
Usnesení č. 42/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo s firmou Rekostav s.r.o. ze
dne 27.4.2018, viz příloha zápisu č. 16. Podpisem dodatku pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 43/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019 v předloženém znění.
Viz příloha zápisu č. 17
Usnesení č. 44/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje uveřejnit záměr na prodej části pozemku parc. č.
357/18 – ostatní plocha v k. ú. Horní Věžnice. Jde o cca 21 m2.
Usnesení č. 45/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje uveřejnit záměr na prodej pozemků parc. č. 159/17,
parc. č. 1220/3 a parc. č. 123 vše v k. ú. Horní Věžnice dle Geometrického plánu č. 32/2019.
Usnesení č. 46/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje uveřejnit záměr na prodej části pozemků 1124/1 cca
460 m2, parc. č. 357/18 cca 41 m2 a parc. č. 159/7 cca 89 m2, vše ostatní plocha v k. ú.
Horní Věžnice.
Usnesení č. 47/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou obce.

