Zápis ě.7 ze zasedánízastupitelstvaobceVěžnicekonanéhodne
16.5. 2019

Bod 1 'zahájení schůze
v souladus $91odst.I zžkonaě.2OI8l2000
zastupitelswa
obceVěžnicebylosvolríno
Jednríní

Sb., o obcígha zabájenostarostouDavidemDrahošem.Pan starostapfivítalvšechnypřítomné
zastupitďe:ahosty.
je 7 jeho ělenů.Pan VítězslavKunc byl omluven
Přítomnop|i, zahájeruschftzezastupitelstva
pan
Josef
Málek
nebyl omluven. Starosta shledď zastupitelstvo
cesty
a
z důvodufrracovní
jako usnásníschopné
dlé'$92 odst.9 zákonao obcích,
listina zasfupitelů
a hostů
Přílohouč.1je prezenční
Ze zaseditwzastupitelstvaje pořizovrínzvukovy zázrnrl.
Časzahájenízasedántzastupitelstva:19:10hod.

. :

Bod 2 _ určenízapisovatele a ověřovatelů zápisu
StarostaD.Drahoš: Zapisovatelkoupro zasedint zastupitelstvakonanéhodne 16.5,2019
pověřuji paní Bc. Krisýnu Perničkovou.A jako ověřovatelezápisu
pověřuji pana Ing' Antonína Kunce a pana MUDr. Stanislava
Wasserbauera.
Nóvrh usneseníč.61/2019
Zastupitelstvoobce VěŽnice schvaluje ověřovatelezápisu pana Ing. AntonínaKunce a pana
MUDr. StanislavaWasserbauera.
Proti: 0

Pro: 7

Zďrže|sez0

Usneseníč.6112019bvlo schváleno.
Bod 3 - Schválení programu
Smlouva o odběru a
StarostaD. Drahoš: Navrhuji rozšířeníprogramu o bod ě.7
zpracováni biologicky rozložítelného
odpadu a o bod č.8 _ Kupní
smlouvapozemkyMottl. ostatníbody se posrrnou.
Ndvrh usneseníč.62/2019
programuo bod č.7_ Smlouva o odběrua
Zastupitelstvoobce Věžnice schvďuje rozšíření
odpadua o boď č.8- Kupní smlouvapozemky Mottl.
z4racováti biologicky rozložitelného
ostatrríbody seposunou.
Proz 7

Proti:0

Usneseníč,.6212019bvlo schváleno.

Zdržel se: 0

Nár,rh programu byl všem členůmzastupitelstva zaslémstarostou, a také byl vyvěšen na
uřední desce obce a elektronicky na stránkách obce, a rozšířen o body, které byly
odsouhlasenyv usneseníč.62/2019.
Program
.

Zahájení

.

Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele

.

Sclrváleď programu

.

Konfrola usneseníz rninulých zaseóání

.
.

Rozpoětovéopatřenič.2l20I9
)
Dodítek smlouvy s Vodovody akana|izace HB

.

Smlouva o odběru azpracování biologicky roz|ožiteIného
odpadu

.

Kupní smlouva pozemky Mottl

.

Informace o činnostiobecníhouřadu

.

Rozprava ělenůzastupitelstva

.

Závěr

Nóvrlt usneseníč,63/2019
Zastupitelsťvoobce VěŽnice schvaiuje rozšířenýprogram _ viz příloha zápisu č.2.

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usneseníč.6312019
bylo schváleno.

Bod 4 _ Kontrola usnesenÍz minulých zasedání
StarostaD. Drahoš: Při kontrole usneseď z minulých zasedění _ tedy zaseÁátúv měsíci
březnu a dubnu nebyly zjištěny žádnánesplněná usnesení.

Ndvrh usneseníč.64/2019
ZastupitelstvoobceVěŽrice berena vědomíkontroluusneseníz minulýchzasedání.
Pro:7

Proti: 0

Zdrželse:0

Usneseníč.6412019
bylo schváleno

opatřeňíč:2120|,9
Bod 5 _ Rozpočtové
StarostaD. Drahoš: Hlavním důvodemtohoto opatřeníje navýšenísumy splátek, kterénrím
kvůli zaplaceným parcelám nepředvídatelněstouply. Nevěděli jsme' Že
ve smlouvě o úvěruje podmínka, že penízeutrženéz prodeje musí bý
pouŽity na mimořádné splátky úvěru. Zbytek poloŽek v rozpoětovém
opatřeníje o navýšeď příjmůa výdajů.Vše je popsano v poznánkách.
Ndvrh usneseníč.65/2019

' '. i ..!3j-Ť=reEa

Zastupitelstvo
obceVěŽnicesclrvalujerozpoětové
opatření
e.ztzat9.Yizpříloha zápisuě.3.
Pro:7
Proti: 0
Zdržel se: 0
{.Jsnesení
č.65/2a19bvlo schváleno.

Bod 6 - Dodatek smlouly s Vodovody a kanalizace HB
Starosta D. Drahoš: Jedná se o dodatek, ve kterémje upravena ěást týkajícíse rozboru kalu.
Pro obec je nezbýné tento dodatek mít. Tento rozbor dělá pan Perný,
s nímžmáme smlouvu na celý rok.

J
Návrh usrteseníč.66/2019
' : '

' j

Zastupitelstvoobce VěŽniceschvalujeDodatekě. 1 ke smlouvěč.3ČoV S-3190o rozboru
biologickéhokalu zproYozu Čov voznice s firmou Vodovody akanalizaceHavlíěkůvBrod.
a.s.Yizpřílohazápisuč.4. Podpisemdodatkupověřujestarostuobce.
Proti: 0

Zdrželse:0

Usnesení
ě.66DaB bvloschváleno.
Bod 7 _ Smlouva o odběru a zpracování biologicky raz|ožitelného
odpadu
StarostaD. Drahoš: Jako loni, i letos nám pan Souček zqistí odběr a likvidaci biologického
odpadu. Smlouva je stejnájako loňský rok.
Ndvrh usneseníč.67/2019
Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje Smlouw o odběru a zpracovéní biologicky
roz|oŽite|néhoodpadu. Viz přílohazápísu č.5.Podpisem smlouvy pověřuje starostuobce.

Pro:7

Proti:0

Zďrže|se:0

Usneseníě. 67/20|9bylo schváleno.
Y 19:27dorazi7Ing.
JosefMálek

Bod 8 _ Kupní snrlouva pozemliy Mottl
Starosta
D. Drahoš: Pan Kliňerrt vypracovalkupnísmlouvu,kteráupravujepodmínky
pro
odkuppozemkupanemIng.PavlemMottlem.

NtÍvrhusneseníč.68/2019
Zastupitelstvoobce VěŽnice schvďuje Kupní smlouvus Ing.Pavlem Mottlem v předloŽeném
znění(viz přílohazápisuč.6)na prodejpozemkůparc.č.122Ol3,I23 a |5gl17 v k.ú.Horní
VěŽnice.Podpisemsmlour,ypověřuje starostu.
Proti:0

Zďrže| se: 1

Usneseníč.68DaB by'lo schr'áIeno.

Bod 9 _ Informace o činnostiobecníhoúřadu
Starosta obce přednesl zastupitelůminformace o žádostiLinky bezpečí,kteránapsala
dopis na
obec o finančnípodporu linky. V diskuzi bylo zasfupiteli doporučenozaslat
Lin." bézpeěí
částkuve výši 1000,- Kč. Následně zastupitelstvo bylďinformoviáno o podríní
Žádosti o dotace
MA 2i a dotace na Rozvoj venkova _ Fond Vysočiny _ která by mělá býrtvyllžitana
opraw
komunikací.
Další inforynace se týka|apozemkůu Teclů, kde došlo k pokroku. Dále
bylo zasfupitelsťvo
informováno o jednání se státním pozemkovýrrr úřadem o státních pózemcích.
Další
n^oskÍnu|$nfrm1ye se ýkaly budoucích vrtů,novéhasiěiárny,přestavb5,pulfurního domu a
l)omova Syatého
Floriana.
':'
Ndvrh usneseníč.69/2019
Zasfupitelstvo obce VěŽnice bere na vědomí informace před'neserré
starQstouobce.

proti:0

Pro: 8

Zdrželse:0

Usneseníč'.pa/2018 bylo schváleno.

Bod 10_Závěr
Pan starosta poděkor,'a|za uč,astr'šem členůmzastupitelsťvaa popřál krásný
večer všem
přítomným.

ověřili:

,//

Ing.Antonín
Kunc......,.%.*
MUDr. Stanislav Wasserbauer

StarostaDavid Drahoš..

