Usnesení
za zastupitelstva
obceVěžnicekonanéhodne 17.12.2018
Usnesenít22l2018
Zastupitelstvo
obceVěžniceschvalujeověřovatelezápisupanaMudr. StanislavaWasserbauera
a Ing.AntonínaKunce.
Usnesení12312018
Zastupitelstvoobce VěŽnice schvalujerozšíření
programuo bod ě.4 Dodatek č.3Kupní
smlouvyze dne 22,I.2007uzavřenés Miloslav odvárka ODAS, bod č.5Smlouvao dílo č.
201829s PhDr Jana Staňková,bod č,.6Žádosto souhlass pokládkouoptickéhokabelu fi.my
Prvnítelefonnía.s.'bod č.7Dodatekč.6ke smlouvěč,.641l182l2010.|ls firmou ARzuVA
vÝcHooNÍ ČpcHy, bod č.8Dodatekč.2smlouvyo díloze dne 27.4.2018
Rekostavs.r.o.
ostatníbody se posouvají.
Usnesení|24120|8
Zastupitelstvo
obceVěžniceschvalujerozšířený
programzasedánidle přílohyzápisuě.2,
Usnesení12512018
Zastupitelstvo
obceVěžniceschvalujedodatekč.3 Kupnísmlouvyze dne22.I.2007uzavřené
Miloslav
s
odvárka ODAS na zajištění
odvozuseparovaného
odpadu.Viz přílohazápisu č.3.
Podpisempověřujestarostu.
Usnesení12612018
Zastupitelstvoobce Věžnice schvalujeuzavřenísmlouvy o dílo č,.20|829 s PhDr Janou
Staňkovou.Viz přílohač.4.Podpisemsmlouvypověřujestarostu.
Usnesení|2712018
Zastupitelstvoobce VěŽnicesouhlasís pokládkouoptickéhokabeludo lesníhopozemkuve
spoluvlastnictví
obceVěŽnicena parcele|94313v k'ú.Polná firmou Prvnítelefonnía.s.Viz
žádost přílohazápisuč.5.Yytízením
žádostipověřujestarostu.
Usnesení12812018
Zastupitelstvo
obceVěŽniceschvalujedodatekč.6 ke smlouvěě. 641118212010-|l
s firmou
ARRIVA VÝCHODNÍ Čn,cuy. Viz přílohazápisuč.6. Podpisemdodatkupověřujestarostu
Usnesení12912018
Zastupitelstvoobce Věžniceschvalujedodatekě. 2 ke smlouvěo dílo ze dne 27.4.2018
s firmouRekostavs.r.o.,Viz přílohač.7. Podpisempověřujestarostu.
Usnesení130/2018
Zastupitelstvo
obceVěŽniceschvalujedodatekč,|120|8Smlouvyo nájmuze dne27.6,20|6
s Domovsv.Floriánaz's.'Yiz přílohazápisuč.8.Podpisempověřujestarostu.
Usnesení131120|8
Zastupitelstvo
obceVěŽniceschvalujedodatekč.3 ke smlouvěo díloze dne15.l.2018s firmou
Rekostavs.r.o..Viz přílohač.9. Podpisempověřujestarostu.
Usnesení13212018
Zastupitelstvo
obceVěŽniceschvalujesmlouvuo umístění
veřejnékomunikační
sítěs firmou
Českátelekomunikační
infrastruktura
a.s.Viz přílohazápisuě. l0. Podpisempověřujestarostu.

Usnesení 133120|8
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Dohodu o provedenípráce s Ing. Antonínem Kuncem.
Bude vykonávat údrŽbutechnologickéčástiúpravnyvody, údrŽbuvodojemu a studnívčetně
jejich okolí.Vše v Horní Věžnici. Sjednanáodměnaje 3000,-měsíčně.
Platnostod 1.1.2019.
Podpisem dohody pověřuje starostu.
Usnesení t34|20|8
Zastupitelstvoobce Věžnice schvalujeobecně závaznouvyhláškull2}l&,kterou se rušíobecně
závazná vyhláška č. Il2017 o místnímpoplatku zaprovoz systémushromaŽďování,sběru,
přepravy, třídění,vyuŽíváni a odstraňováníkomunálních odpadův předloŽeném zněni, Yiz
přílohač.l l.
Usnesení135/2018
Zastupitelstvoobce Věžnice schvaluje směrnici oběh účetních
dokladůobce Věžnice' kterou
se rušíoběh účetních
dokladůze dne 16,12,2014,
V upraveném
znění.Viz přílohaě.12'
Usnesení 136120|8
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí se zŤízenímzástavního ptáva ve prospěch Česká
spořitelna,a.s. Za účelemzástavy pozemku p.ě. |59l|4 v k.ú.Horní VěŽnice, list vlastnictvíč.
10001, jehoŽ majiteli budou nazák|adě smlouvy o smlouvě budoucíkupní ze dne 6.8.20l8
Marek a Radka Chalupníkovi, za účelemzískáni hypotečníhoúvěru na stavbu domu na
uvedenémpozemku. Podpisem pověřuje starostu.
Usnesení|37120|8
Zastupitelstvo obce VěŽnice bere na vědomí Zápis z dílčíhopřezkoumiíníhospodaření obce
VěŽnice ze dne20.11.20|8.viz přílohač.13. Pověřuje starostunápravounedostatkůdo dalšího
zasedání.Sankce bude hrazenazrozpočtuobce.
Usnesení138/2018
Zastupitelstvoobce VěŽnice schvalujepověřenímzpracovánižádostio dotacena Víceúčelové
sportovníhřiště, na demolici RD čp 94 a na opravu místníchkomunikací paní Michaelu
Karáskovouzťtrmy Europrojecta to do výšemax. 20 000 Kč vč.DPH na jednu Žádost.
Usnesení 13912018
Zastupitelstvoobce VěŽnice schvalujezvýšenípoplatku za vodnépro rok 2019 na 25 Kč bez
DPH. Poplatek za stočné
ztstává ve výši z roku 2018. Případnáztrátabude hrazenaz výsledku
hospodářskéčinnosti.
Usnesení 14012018
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí finančnívýhled hospodářské činnosti obce
Věžnice na rok 20|9 v předloŽenémnávrhu. Příloha zápisu ě. 74
Usnesení|4112018
Zastupitelstvoobce Věžnice schvalujerozpočetZŠa MŠ Věžnice na rok 2019 v předloženém
znění.Příloha zápisu č.15
Usnesení 142120|8
Zastupitelstvoobce Věžnicepověřuje starostuprověřit moŽnostpropojenívodovodu v homí a
dolní částiobce.

Usnesení 14312018
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluji nákup nafukovací atrakce od společnostiREATEK CZ
s.r.o. Za cenu 93 000 Kč bez DPH. Výběrem konkrétníatrakce pověřuje výběrovou komisi
skládajícíse Z pana starosty,místostarostyapana Ing. VítězslavaKunce.
Usnesení 14412018
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozpočtovéopatření ě. 512018 v upraveném návrhu
v paragrafovémznění.Příloha zápisu č.16
Usnesení|45120|8
Zastupiteis.tvoobce Věžniee'.pověřujestarostuprovedenímrozpočtovýchopatřeni ě. 6120|8
k3I. I2"2 018 a to následovně:v příjmových položkáchmůžeprovádět libovolnépovýšení'
respektive poníŽení.Ve výdajíchmůŽepovýšenív jednom paragrafuprovádět do výše max.
50 0Ú0 Kč;.aponíŽenírnůžeprovádět neomezeně.o provedenýchz.měnáchbude informovat
na nejbližším
zasedánízastupitelstvaobce.
Usnesení|4612018
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Rozpočet obce Věžnice na rok 2019 v upraveném
návrhu paragrafovéhoznění.Přílohazápisu ě.17.
Usnesení|47120|8
Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje smlouvy č. l8_SoP-01 _412|473904 a č.
18-SoP.01 _4121473905se společností
CEZ Distribuce,a.s. Viz přílohy č. 18 a 19 ' které
nahradístávajícísmlouvu na odběrnémístoVěžnice 28. Podpisem smluv pověřuje starostu.
Usnesení|48120|8
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje dodatek k pojistné smlouvě o pojištění majetku
a odpovědnostič.1557793740na částku16 809 Kč ětvrtletně.Yizpřílohazápisuě'20,
Usnesení 14912018
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje v rámci rozvoje obce připravit do konce roku 2019
následujícíakce: ,,Rea|izacenových vrtů na pitnou vodu pro horní částobce...,,,Dokončení
zasíťovánistavebníchparce...,.,,Přístavbaa přestavba kulturního domu..., ,,Demolice RD
p.č.94.,,,,,Úpravakontejnerovýchstání...,,,oprava místníchkomunikaci.,.,,,optava části
vodovodu v dolníčástiobce......Víceúčelové
hřiště...
Usnesenít50/20l8
Zastupitelstvoobce Věžnice bere na vědomíinformacepřednesenéstarostouobce.
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