Zápis č.8 ze zilsedánÍzastupitelstva obce Věžnice
konanéhodne 12.6.2018
Bod 1_zahájeníschůze
Jednánízastupitelstvaobce \/ěŽniceliylo svoláno v souladu s
$92 odst. 1 zákonač..|.2'8/2000
Sb.',.oobcíclr azahtjen.o starostouilailidgÍn Dralrošern.Pan starostapřiVítalvšechnypřítomné
zastupitele a hosty.
Přítomno pfi zahájeníschůzezastupitelstva je 9 jeho členů
, tudiž zasedánízastupitelstva bylo
starostou.shledáno.jakousnášeníschopné
dle $ 92 oclst.9 zákonao obcích
Ze zasedánízastupitelstvaje pořizován zvukový záznam.
Časzabájenízasedánízastupitelstva: 18,00 hod.

Bod 2 _ určenízapisovatelea ověřovatelůzápisu
Starosta D. Drahoš: Zapisovatelskou pro zased,énízastupitelstva
konaného dne 12. 6. 2O|8
pověřuji paní Bc. Kristýnu Perniěkovou. A jako ověřovatele zápisu
ze.zasédání
pověřuji pana Ing. Josefa Málka a Ing. Pavla Mottla.

Ndvrh usneseníč.70/2019
Zastupitelstvo
obceVěŽniceschvalujeověřovatelezápisu pana Ing. Josefa Málka a pana Ing.

Pavla Mottla.
Pno:9

Proti: 0

ZdrŽel sez 0

Usneseníě.7aD0$ bylo schvá|eno.

Bod 3 _ Schvá|eníprogramu
Starosta D. Drahoš:V závislosti na doručeníněkolika dalšíchsmluv' ňavrhuji,
?,by.. stávající
progftlm zastupitelstva rozšířil o bod č. 7 _ Smlouva s ČEZ, bod. 8 Smlouva o dílo Kloboucká lesní s.r.o.' a o bod. č. 9 _ Prodej pozemků.
ostatníbody.seposunou.
4

'.l
Usnesení č.7I/2019
Zastupitelstvo.obceVěŽnice schvalujedoplněníprogramu zasedáníobod č.7 _smlouva
s CEZ, bod č.8 _ Smlouva o dílo Klobotrcká lesnís.r.o.a o bod č.9 prodej pozemků.ostatní
body se posunou.

Pro: 9

Usneseníč.7|l20l9 bylo schváleno.

proti:0

Zdržel sez0

Návrh programu byl všem členůmzastupitelstva zas|án starostou, a také byl vyvěšen na
úřední desce obce a elektronicky na stránkách obce, a rozšířen o body, které byly
odsouhlaseny
v usnesení
č.]Il20I9.
Program
1) Zahájeni
2)Určeníověřovatelůzápisuazapisovatele..'.
'..
3) Schváleníprogramu
'' i
4) Zprávao výsledku přezkoumáníhospodďeníobce VěŽnice
závěrky zŠ a vtŠvěžnice
5) Schválení výsledku hospodaření,účetní
závěrky za rok 2018 ! ' :l i :.
účtu
obce
a
účetní
6) Schválenízáv&ečného
í . ! ( - ' ]' . '
7) Smlouva s ČBz
{..':.".
..
i..
8) Smlouvao díloKloboucká lesnís.r.o.
J:; iri\'.r,lr- i'.'.
;-/
i.j'
. 9) Prodej pozemků
10)Informaceo činrrostiobecníhoúřadu
11)Rozpravazastupitelů
..l:.,
12)Závěr
.'
' ..'.

Usneseníč.72/2019
Viz příloha zjtpísuě.2.
ZastupitelstvoobceVěžniceschvalujedoplněnýprogramzasedání.
ZdrŽe|sg: Q .
Proti:0
Pro:9
Usneseníč,.7212019
bvlo schváleno;

Bod 4 _ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníobce Věžnice
StarostaD. Drahoš: Dne 20. 5.2019 bylo na obci provedenopřezkoumáníhospodďení za
rok 2019, Proběhlo vcelku úspěšně,byly nám výknutl jen nějakéty
nedostatky
a
zveřejňoviíní smluv,
administrativní chyby,
v inventarizaci.
IJsneseníč.73/20Ig
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodďení
obce Věžnice, viz příloha zápisu č.3. Zastupitelstvoo.bceVěŽnice ukládá štarbstovi]zveřejnit
všechny nezveřejněnédokurnenty do 30. 6. 2019''a v budoucnosti dbát na dodrŽování
povinnosti zveřejňovat povirrriě zveřejňoÝanédokumeriiy včas.Nedostatky v inventarizaci se
odstranípři inventuráchna konci roku 2019.

Pro:9

Proti:0

'

r.':,.,

Zdrže|se:0

i ., .,,1t., .
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Bod 5 _ Schváleníqýs|edkuhospodařeníoúčetní
závérkya Zši,aD./LŠ
StarostaD. Drahoš: Jak jsme se 'ňa pracovnímzastupitelstvuprobírali,itak;škola'ná.kónei
roku 2018 vykazuje ztrátu. Učetní školy jiŽ byla informována
o skutečnosti' aby nám kaŽdý čtvrtrok zasi|a|a účetnívýkazy na
kontrolu s podrobným vyúčtovánima popisem, co koupila za obecní
penízeaco Za dotace.
:
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r:i' r

Usneseníč.74/2019
Zastupitelstvo
obce VěŽniceschvalujes výhradamihospodářskývýsledekZák|adníškolya
MateřskéškolyVěžniceza rok 2018ve výši- 2|5 942,92Kč.Hospodářskývýsledekve výši
-2I5942,92Kč budepokrytz budoucích
příjmůZŠa vtŠvcznice. Přílohač'4
rozpočtových
Výsledekhospodaření
ZŠa tuŠveznice za rok 2018'přílohač.5 Yýkaz zisku a ztrátZŠa
vtŠvcznice zarok2}|8,přílohač.6 RozvahaZŠavtŠveznice zarok2018.
Pro:9

Zdržel se: 0

Usneseníč.7 412019bvlo schváleno"
StarostaD"Drahoš:

....,:
d'Isneseníč.75/2a19
Z.důvodu.zjištění závažných:"nedostatků
ve vedení účetnictví
a v hospodařeníZŠ a Mš
Věžnice V.roce 20i8 a z.důvodu:zápor.ilého
hospodářskéhovýsledkuŽa rok 2018 s dopadern
'ukládá
do r:ozpočtuobce Věžnice,
Zastupitelstvo obce Věžnice r*editelceškoly, aby přijala
již neopakovaly. Talo opatře4í předloŽ{
taková opatření,aby.se'nedoqtatkyv hospodaÍeni
starostoviobce nejpozději do 1.0,.'v:2019, Současiié
Zastupitelswoobcé'Věžriiceuttaóá
ředitelce školy, aby clb.cipo každémčtvrtletí,nejpozději do konce následujícíhoměsíce,
předkládala účetnívýkazy s podrobným vyúčtoviínímčerprínífinančních prostředků z
rozpočtuobce. Poprvétak učinípo ukončenídruhéhočtvrtletí2019.

Pro:9

Proti:0

Zdrže|se..a

Usneseníč.75l20t9bylo schváleno.

Bod 6 _ Schválení závérečného
účtuobce a účetní
závěrky za rok2018
StarostaD. Drahoš: Tď<téŽjsem všem zaslal do mailu závěrečnýúčeta návrh účetnízávérky.
Jak jsme.probrali v částitýkajíci se výsledku přezkor-lmáníhospodaření,

-#:":,::::ězauětovánaf
f áÍ':'"Ji:J:,'nnuiJJ:ffi13fi
Usnesení č. 76/2019
Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje závěreěný účetobce Věžnice zarck 2018 s výhradou.
Nedostatek: Kontrolou ses-tavyrozpouštěnidotaci z majetkovéhomodulu bylo z.jištěno,že
celkový stav úětu 403 v majetkovérnmodulu nesouhlasív účetnictví.Dále nebyly doloŽeny
výšeopravnýchpoložekk účtům
311.a 315. Na účtu042- nedokončenýdlouhodobýmajetek
je zauětována faktura ve výši.24276,5 Kč jako doúčtování
cenovéhorozdílu vztahujícímuse
jiŽ
k akoi Vodojem DY zatazenérn
:do.rnajetku
30. 11, 2OI7, o uvedenou hodnotu měla bý
zv ýšenapatizov acícena uvedenéhodlouhodobéhomajetku.
Opatření: Výše uvedenénesrovnalostibudou napravenyv účetnictví
obce, stav v účetnictví
bude v souladu s majetkovouevidencí.
Termín plnění opatření:do 31. 12.201.8
Zodpovídá: účetní
obce
Přílohy závěrečnéhoúčtuobce Věžnice: příloha č.7 Závěrečnýúčetobce Věžnice za rok
2018, přílohač' 8 Výkaz pro hodnoceníplněnírozpočtuk31. |2.2018, přílohač:.9Yýkaz
ziskůa ztrátk3I.I2,20|8. Rozvaha k3l.12.2018' Přílohaúčetní
závérkyobce VěŽnice.
Pro:9
Proti: 0
Zdrže|se:0

L..

Usneseníč.7612019bvlo schváleno.
Usneseníč.77/2019
Zastupitelstvoobce Věžnice schvalujeúčetní
závěrku obce VěŽnice zarok 2018. Příloha č.8
pro
Yýkaz
hodnoceníplnění rozpočtuk3I. 12. 2018, příloha č. 9 Výkaz ziska a ztrát
k31.12"2018,Rozvaha k3Í.12.2018,Přílohaúčetní
závěrky obce Věžnice'
Pro:9
Proti:O
Zdržel se: 0
Usneseníč.77 12019bylo schváleno.

Bod7_SmlouvaČEZ
StarostaD. Drahoš: Dalšímbodem je smlouva s firmou Čpz Distribuce a.s., která zasla|a
smlouvu týkajíci se přeloŽky zparce|ám. Taktéžjsem vám ji zasí|a|
emailem. Jedná se o smlouvu, která nás zavazuje po podpisu zaslat
firmě dle zá|ohové faktury jistou částku"CEZ má už dodavatele
vysoutěŽenélroa pokud zaplatímezá|ohu, tak se snad brzy začnestavět.
MUDr. Wasserbauer:Do kdy to bude hotové.
StarostaD. Drahoš: Do 6 měsícůod předání staveniště.Je to tam uvedenév bodu č.4. Je
plánováno že tatď zá|ohováfaktura bude hrazenaz uvěru.
[Jsneseníč. 78/20I9
Zastupitelstvoobce Věžnice schvaluje smlouvu čís|oZ-S24_12_8t2OO6365gs firmou ČEZ
Distribuce,a.s.,viz příloha zápisu č.10. Podpisem smlouvy pověřuje starostu.
Pro:9
P r o t i :0
ZdrŽe|se:0
Usneseníč.7812019bvlo schváleno.

Bod 8 - Smlouva o díloKloboucká lesnís. r. o.
StarostaD. Drahoš: Další smlouvou k projednáníje smlouva o dílo s firmou Kloboucká
lesnís.r.o.,která nám bude v souvislosti s novou výsadboulesů,čechrat
půdupřed tím, nežse do ní zasadínové mladé stromky. Je to zařízeno
přes Lesní druŽstvoPolná.
Usnesení č.79/2019
Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje Smlouvu o dílo č,.50157105/19
s firmou Kloboucká
lesnís.r.o',viz pří|ohač.11. podpisemsmlouvy pověřuje starostuobce.
Pro: 9
Proti:0
Zdrže| se: 0

Usneseníč.79/2019bylo schváleno.

Bod 9. Prodej pozemků
StarostaD. Drahoš:

L

Posledním z bodů ie prodej pozemků. Jako první tady mám žádost
manŽe1ů
. Mají zájem o parcelu č. 159/13.Je

připravena smlouva o smlouvě budoucí,jako už jsme schvalovali u
ostatních.Tuto smlouvu potřebují kvůli hypotéce.Je zde riziko, že
pokud hypotékunedostanou,tak od tétosmlouvy odstoupí.

Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s.
t
n, bytem
bytem
q paní.l
1
na prodej stavebníparcely parc. č.I,59l|,3o výrirěře 737 m2
v k. ú. Horní Věžnice za kupní cenu 400,- KčlmZ. Viz příloha zápisu č. |2. Podpisem
smlouvypověřujestarostuobce.
]
''''-::
l. l .r]
Pro: 9
Proti: 0
drželse: 0
:
'

'''.i

Usnesenít.8ut2utgbyloschváleno.

[Jsneseníč.,81/201g
i,
bytem
a stavebníparcelu č. t7ll3. Viz příloha zápisu.č. 13.
.
Podpisem smlouvy pověruJesrarostuobce.
Pro:9
Proti:O
Zdrže|se..O
Usneseníč.8112019bvlo schváleno.
''.
Starosta D. Drahoš: Nakonec tu mám darovacísmlouvy od Kraje yysočiny. Kde mají zájem o
darování některých pozemků. V souvislosti s tím i *y jim darujeme
pozenrky. Týo darovacísmlouvy budou asi v takovémtoduqhP''My kraji
darujeme ty pozemky, které miíme pod silnicí. A kraj qám',.daruje ty
pozemky, kteréjsou pod chodníky. Takže vypíšeme zátrrňr o darování
těchto pozemků.
Ing. Josef Málek:

V usnesenínemusíb;it přímo jmenovanéťy pozemky a výměry. Stačí,
kdyžtambude zaneseno,Že tento záměr je dle návrhu darovací smlouvy.
Bude to jednodušší.
A tuto darovacísm|ouvu k němu gřilgžil .
,

Usneseníč.82/2019
.'' ''.'.i . i '. :
Zastupitelstvo obce Věžnice souhiasí se zveřejněním, záměru dq1oyat keji ýysočina
pozemkydlenávrhuDarovacísmlouvy,vizpřílohazápisuč.|4.;'''
Pro:9
Proti:O
Zdrželse:0
'.:''
' ; . : ! ,,t;

Usneseníč.8212019
bvlo schváleno.

Usneseníč.83/2019
Zastupitelstvoobce Věžnice souhlásí se zveřejněním záměru přijmout darem od Kraje
Vysočinapozemkydle návrhuDarovacísmlouvy,viz přílohazápisuč.15.

ĚL

]

Pro:9

Proti:0

Zdrže|se:0

Usneseníč.8312019
bylo schváleno.

Bod 10 _ Informace o činnostiobecníhoúřadu
StarostaD. Drahoš: Poslal.jsem vrím aktuální finančnísituaci obecního úřadu. Dále bych
rád .informoval o probíhajícíchjednáních, co se týče přístavby
kultumího domu. Vše jsem vám zasí|al emailep. Dále ieště probíhá
jedná s firmou Čpz skópánímpřípojekna parceláih :.l.;.

Usrresení
č*84l2at9

!
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,,. ) Zastupitelstvoobce Věžnicebere na věd<lmíinformacépřécíriěsérié'staróštoůbbg"l.l:"'-:'
'.
'
:
r:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželse:0
Usne.sení
č.131/2018bylo schváleno.

Bod 11.. Rozprava členůzastupitelstva
;,l:

Bod 12 - Závér

,

.

,

. ir.

..

Pan starostapoděkoval všemza účast
a ukončilzasedáni.oQe.cního.
zastupitelstva.
ověřili:

Ve Věžnicidne 14.6.2018

)

