Zápis č.1. z ustavujícího
zastupitelstvaobceVěžnicekonaného
dne5. L1.2018

BOD 1

z,lHÁ"rnNÍ
scrrŮzn
Jednání zastupitelstva obce Věžnice by|o zahájeno starostou Ing. Josefem Málkem. PÍed zahájenímzasedání
bylo členůmzastupitelstva obce předáno osvědčenío zvolení členemzasfupitelstva obce podle $ 53 zákona ě.
49112001 Sb.' o volbách do zastupitelstev obcí a o změně něktených zákonů, vplatném zněni. Starosta
konstatoval'žezasedáníby|o řádně svoláno v souladu s $ 91 odst. I zákonaé. |2812000Sb., o obcích,tak aby
se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta
uplynula 24. 10.2018. Informacepodle $ 93 odst. 7 zákona o obcíchbyla na úřednídesce obecního úřqadu
Věžnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně7 dní,tj,27. |0' 20l8 do 3. l l. 2018. Souěasně
byla zveřejněnana elektronickéúřednídesce'
Předsedajícípřivítal všechnypřítomnéa konstatoval,že bylo svo|áno v souladu se zákonem č. l2812000 Sb.'
zákon o obcích v platnémznění.Přítomnoje 9 členůzastupitelstva, zasedánízastupitelstvaje usnášeníschopné.
Ze zasedáníje pořizován zvukoý záznam.
Časzahájení:18,00hodin
Přítomní:viz prezeněnílistina
Programjednání:vjz příloha

Bod 2
Určeníověřovatelůzápisu a zapisovatele
Ing. Málek: Zapisovatelempověřuji paníAnnu Novotnou.

Návrh usneseníč.86/2018
Zastupitelstvoobce Věžnice schvaluje ověřovatelezápisu pana Milana Chalupníka a pana
YítězslavaKunce.
Pro:9
Proti: 0
Zdrželse:0
Usneseníbylo schváleno.

Bod 3
Program
1)
2)
3)
4)

Složeníslibu členyzastupitelstva
Určeníověřovatelůzápisu a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) Určenípočtumístostarostů
b) Určení,které funkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění ($ 71 zákona o obcích)
c) Určenízpůsobuvolby starosty a místostarosty
d) Volba starosty
e) Volba místostarosty
5) ZÍwenífinančníhoa kontrolního výboru Zo
a) Určenípočtuč|enůfinančníhoa kontrolního qýboru
b) Změnajednacího řádu
c) Volba předsedy finančníhoqýboru
d) Volba předsedy kontrolního výboru
e) Volba členůfinančníhovýboru
0 Volba členůkontrolnÍhovýboru

6) ZÍízenívýboru Zo pro sledování postupůMA 21
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členůzastupitelstva členů
vyborů
8) Jmenováni zástapce obce Věžnice v LD Polná, v Mikroregionu Polensko, ve Svazku
obcí Přibvslavska.
9) Diskuse
Návrh usneseníč.87 12018
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje program ustavujícíhozasedání v předloženémznění, dle
přílohy zápisu č.3.
Pro:9
Proti: 0
Zdrže|sez 0
Usneseníbvlo schváleno.

Bod 4
Volba starosty a místostarosty
Ing. Málek

Navrhuji, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.

Návrh usneseníč.88/2018
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje zvoleníjednoho místostarosty.
Pro:9
Pro t i: 0
Zdňelsez 0
Usneseníbvlo schváleno.
Ing. Málek Navrhuji, aby funkce starostyobce byla vykonávrínajako uvolněná ve smyslu $71 zrákona
o obcích.
Návrh usneseníč.89/2018
Zastupitelstvo obce Věžnice v souladu s $ 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
qýkon funkce starosty bude členzastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Pro:9
Proti: 0
Zdrže|sez0
Usneseníbylo schváleno.
Ing. Málek: Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně
hlasováním.Změnu způsobuhlasovánímusí schválit zastupitelstvo.Vyzývám k předloženínávrhůna
změnu způsobu hlasování. Žaane návrhy nebyly podríny. Dá|e vyzývám členy zastupitelstva
k podávaní návrhůna funkci starosty.
MUDr. Wasserbauer: Dovoluji si navrhnout pana Davida Drahoše.
Návrh usneseníč.90/2018
Zastupitelstvo obce Věžnice volí starostou pana Davida Drahoše.
Pro:5
Pro t i: 0
Zdňe|sez 4
Usneseníbvlo schváleno.
Pan David Drahoštuto funkci přijal a převza| vedeníschůze.
Drahoš A.: Do funkce místostarostynavrhuji pana Ing. Pavla Mottla.
Návrh usneseníč.9tl2018
Zastupitelstvo obce Věžnice volí místostarostoupana Ing. Pavla Mottla.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 2
Usneseníbvlo schváleno.

Bod 5
Zřízení finančníhoa kontrolního rnýboruZo

Drahoš D: obec je povinna zŤiditťtnanční
a kontrolnívýbor ($117 odst.2 a $84 odst.2 písm.I) zákona
o obcích.Zastupitelstvourčujepočetčlenůvýboru. Finančnía kontrolnívýbor musí mít nejménětři
členy.Členyvýboru mohou bý členovézastupitelstvai jinéosoby, povzepředsedouvýboru mižebyt
jen člen zastupitelstva.Členy kontrolníhoa finančníhovýboru nemůžebý starosta,místostarosta,
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpeětýícírozpočtovéa účetnípráce na obecním úřadě.
Předsedající navrhl neprovádět žádné změny jednacího řádu obce VěŽnice. Navrhuji, aby
zastupitelstvo zřídilo finančnívýbor a kontrolní výbor, ptič,emžkaždý
z nich bude mít tři členy.
Návrh usneseníč.9212018
Zastupitelstvo obce Věžnice zÍizuje finanční výbor a kontrolní výbor. oba výbory budou
tříčlenné.
Pro:9
Proti:0
Zdňe|sez 0
Usneseníbylo schvá|eno.
Drahoš D.z Yyzývám k podánínávrhůna funkci předsedyfinančního
výboru.
Vítězslav Kunc: Na předsedufinančního
výboru navrhuji pana Ing. Josefa Málka.
Návrh usneseníč.93120|8
Zastupitelstvo obce Věžnice volí předsedou finančníhovýboru Ing. Josefa Málka.
Pro: 9
Pro t i:0
Zdrže|se:0
Usneseníbylo schváleno.
Drahoš D.: Yyzývám k podánínávrhůna funkci předsedykontrolníhovýboru.
Ing. Málek: Navrhuji na předsedukontrolníhovýboru pana Ing. VítězslavaKunce.
Návrh usneseníč.9412018
Zastupitelstvo obce Věžnice vo|ípředsedu kontrolního ýboru Ing. Vítězslava Kunce.
Pro: 9
Proti: 0
ZdrŽe| se: 0
Usneseníbylo schváleno.

Chalupník:Navrhujijako členafinančního
výboruMUDr. StanislavaWasserbauera.
Návrh usnesení
č.95/2018
ZastupitelstvoobceVěžnicevolíčlenafinančnihoqýboru MUDr. StanislavaWasserbauera.
Pro:8
Proti: 0
Zdň,e|se:1
Usneseníbylo schváleno.
Drahoš D.: Jako dalšíhočlenafinančního
výboru navrhuji pana Adama Drahoše.
Vít. Kunc : Já navrhuji protikandid áta pana Antonína Kunce.
Návrh usneseníč.96120|8
Zastupitelstvo obce Věžnice volí členafinančníhovýboru pana Ing. Antonína Kunce.
Pro:4
Proti: 0
Zdň,e| se: 5
Usneseníneby|oschvá|eno.

Návrh usneseníč.97120|8
ZastupitelstvoobceVěžnicevolíčlenafinančního
výboru pana Adama Drahoše.
Pro:5

Proti: I

Zdrže| sez 3

Usneseníbylo schváleno.

MUDr. Wasserbauer:NavrhujipanaMilana Chalupníka.
Návrh usnesení
č.98/2018
Zastupitelstvo
obceVěžnicevo|íčlenafinančního
výborupana Milana Chalupníka.
Pro:9
Proti:0
ZdrŽe|sez 0
Usneseníby|o schváleno.

Drahoš D.: Navrhuji pana ondřeje Bachmanna.
Vít. Kunc: Já navrhuji pana JaroslavaKunce.
Návrh usneseníč.9912018
Zastupitelstvo obce Věžnice volí členakontrolního výboru pana Jaroslava Kunce.
Zdrže|sez5
Pro:4
Pro t i: 0
Usnesenínebylo schváleno.

Návrh usnesení
č.100/2018
ZastupitelstvoobceVěžnicevolíčlenakontrolníhovýboru pana ondřeje Bachmanna.
ZdrŽe|se:2
Pro:5
Protiz 2
Usneseníbylo schváleno.
Bod 6
Zřízení výboru zastupitelstva obce pro sledování postupů MA21
Návrh usnesení
č.101/2018
ZastupitelstvoobceVěžniceodkládá volbu členů
výboru pro sledovánípostupůMA21 a Zdravé
zasedánízastupitelstva
obceVěžnicena příští
obce.
Proti: 0
Zdrže|sez0
Pro:9
Usneseníbylo schváleno.

Bod 7

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členůzastupitelstva a
členůvýboru

Drahoš D.: Dosud nebylo Žádná odměna' tak jestli máte jiné návrhy? Nevztahuje se na funkci
místostarosty'
Návrh usneseníč.102120|8
Zastupitelstvo obce Věžnice v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněnéhočlenazastupitelstva obce ve výši 0,-Kč měsíčně.
Proti:0
ZdrŽe|sez0
Usneseníbylo schváleno.
Pro:9
Návrh usneseníč.103/2018
Zastupitelstvo obce Věžnice v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměna za ýkon funkce místostarostyjako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
14.000'-Kčměsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolenído funkce místostarosty.
Proti: 0
ZilrŽe| sez 1
Usneseníbylo schváleno.
Pro:8
Návrh usneseníč.|04120|8
Zastupitelstvo obce Věžnice v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve \.ýši0'-Kč měsíčněa členavýboru
ve vÝši 0.-Kč měsíčně
Proti:0
ZdrŽe|sez0
Usneseníbvlo schváleno.
Pro:9

Bod 8
Jmenování zástupce obce Věžnice v LD Polná. v Mikroregionu Polensko' ve
Svazku obcíPřibyslavska.
Návrhusnesení
č.105/2018

Zastupitelstvo obce Věžnice jmenuje starostu obce zastupováním obce Věžnice v LD Polná,
Mikroregionu Polensko a Svazku obcí Přibyslavska.
Pro: 9
Proti:0
Zdrže| se: 0
Usneseníby|o schváleno.

Bod 9
Diskuze
Drahoš D.: Chtěl bych poděkovatvšemčlenůmzastupitelstvaa panu starostovi,že zaminulá obdobi
odvedli spoustupráce. Doufám, že nato navážemea dáme obec dohromady.Nechceme dělat Žádnou
revoluci, chceme se dívatdopředu.
Ing. Málek: Na posledníschůzijsme se domlouvali na dotaci na hřiště,máme nabídkuod projektanta
zBrna. Sportovci by měli pozemek prodat'cena cca I9,-Kčlm2,potéto budeještě20 dnína katastru.
Právník se smlouvouještěčeká,protoženeví,zda to bude smlouva kupníči darovací.Přestavbastačí
na ohlášku,je k tomu potřebavyjádřeníPovodí.
Návrh usneseníč.106/2018
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje zadání projektové dokumentace na akci ,,Víceúčelové
hřiště Věžnice.. u fotbalového hřiště firmu Pro Budovy s.r.o. za cenu 48.500".Kčbez DPH.
Podpisem smlouly pověřuje starostu.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se: 0
Usneseníbylo schváleno.
Návrh usneseníč.|07/20|8
Zastupitelstvo obce Věžnicepověřuje starostu obce jednáním o koupi pozemku pro víceúčelové
hřiště Věžnice u fotbalovéhohřiště.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se: 0
Usneseníbylo schváleno.
Ing. Málek: Zastupovaljsem obce na Magistrátu města Jihlavy na územnímplánování,je potřeba
schválit zástupce.
Návrh usneseníč.108/2018
Zastupitelstvo obce Věžnice jmenuje starostu pana Davida Drahoše jako zástupce obce na
odboru územníhoplánování Magistrátu města Jihlary.
Pro:9
Proti:0
Zdrže| sez 0
Usneseníbylo schváleno.

Cha|upníková Radka: Chtěla bych vědět' kdo bude na úřaděmístopaníNovotné?
Drahoš D.: Místo paníNovotnénynínastoupípaníKristýna Pemičková.
Vavroušek Bohumír: Budou se zaběhléakce dělat i nadále?
Drahoš D.: Ano, chcemepodporovatakce i nadále.

ověřili:
Milan Chalupník

Vítězslav Kunc
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obec wěž|aice
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okr.Ilavlíčkův
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INFORMACE
o konánízasedáníZastupitelstr'a
obceVěžnice
obecníút'adVěŽnicer, souladus ustanovením
Sb.. o obcích(obecní
$ 93 odst. 1 zákonač. 12812000
zÍízení),
r'platnémznění,informuje o konání zasedání Zastupite|stvaobce Věžnice, svolaného
Starostouobce Ing.JosefemMálkem v souladus $ 92 odst.1 zákonao obcích.
Místo konání:

obec VěŽrrice- sál Kulturníhodonrur,eVěŽnici

Doba konání:

5 . 1 1 . 2 0 1 o8 d 1 8 : 0 0

Navržený
program:

r) Složerríslibu členyzastupitelstva

Jmenování
zapisovatele
a volbaovět'ovatelů
zápisu
Schváleníprosramu
4 ) Volba starostya míStostarosty
počtumístostarostů
a) určení
b) určení,
kteréfunkcebudoučlenové
zastupitelstva
lykonávatjako dlou($ 71 zákonao obcích)
hodoběuvolnění
c) určení
způsobuvolby Starostya místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
Ziízenífinančního
a kontrolního
lyboru Zo
počtučlenů
a) určení
finančního
a kontrolního
výboru
b) změnajednacíhořádu obceVěŽnice
c) volba předsedyfirrančního
výboru
d) volbapr'edsedy
kontrolního
výboru
e) volba členů
finančního
výboru
kontrolního
uýboru
0 volbačlenů
6) ZÍízení
výboruZo pro sledovánípostupů
MA 21
7) Rozhodnutío odměnáchza výkon funkcíneuvolněnýchčlenů
zastupitelstva
členů
ýborů
8) Jmenování
ZáStupce
obceVěznicev LD Polná.LD Štoky.
v Mikroregionu
Polensko,ve SvazkuobcíPr'ibyslavska.
e) Diskuse
,/l

Ing.JosefMá|ekv.r.
starostaobceVěŽnice
Vyvěšeno na út'ední
desce dne: 27.
Jméno a podpis..
Sejmutoz úřednídeslq' dne:
Jnlénoa podpis..
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