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Zápis č.9 ze zasedánízastupitelstvaobce Věžnice
konanéhodne 24.7.2018
Bod 1_zahájeníschůze
Jednánízastupitelstvaobce Věžnibebylo svoláno v souladu s $92 odst. 1 zákona č. 12812000
Sb., o obcícha zahájenostarostouDavidem Drahošem.Pan starostapřivítal všechnypřítomné
zastupitelea hosty.
Přítomno pŤi zabájeníschůzezastupitelstvaje 8 jeho členů,tudížzasedénizastupitelstva bylo
dle $ 92 odst. 9 zákona o obcích. Pan Ing. Josef
starostou shledáno jako usnášeníschopné
- dovolená
nepřítomnosti
důvodem
Málek byl omluven,
Ze zasedánízastupitelstvaje poŤizovánzvukový záznam.
Časzahájenízasedánízastupitelstva: 18,00 hod.

Bod 2 _ určenízapisovatelea ověřovatelůzápisu
StarostaD. Drahoš: Zapisovatelskoupro zasedánízastupitelstvakonanéhodne 12. 6. 2018
pověřuji paní Bc. Kristynu Perničkovou.A jako ověřovatele zápisu
ze zasedánínavrhuji pana Milana Chalupníka a pana Jaroslava Kunce.
Ndvrh usneseníč.85/2019
Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje ověřovateli zápisu pana Milana Chalupníka a pana
JaroslavaKunce.
Zdrže| se: 0
Proti: 0
Pro: 8
Usneseníč.85/2019bylo schváleno.

Bod 3 _ Schváleníprogramu
StarostaD. Drahoš:Program vám byl zaslán elektronicky,a Žádnédalšíbody k němu nejsou
přidávány.
Program
i) Zahájení
2) Určeníověřovatelůzápisu a zapisovatele
3) Schváleníprogramu
4) Prodej pozemků
5) Koupě pozemků
6) LD Polná
7) Smlouva Rekostav s.r.o.
opatřeníě.312019
8) Rozpočtové
9) Hospodařeni73aMS Věžnice2019
10)Informaceo činnostiobecníhoúřadu
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11)Rozpravazastupitelů
12)Závěr
Usneseníč.86/2019
obceVěŽniceschvalujeprogramzasedání.Viz. přílohazápisuč,.2
Zastupitelstvo
Proti: 0

Pro:8

Zdrželse:0

Usneseníč.8612019bvlo schváleno.

Bod 4_Prodej pozemků
StarostaD. Drahoš: Dalším bodem plogramu je prodej pozemků. Vše jqem zasla|
elektronicky. Jako první zde máme kupní smlouvu s panem
na parcelu v bývalém areálu JZD' Jedná se o jiŽ standardní kupní
smlouvu.
Usneseníč.87/2019
Zastupi1elltvo obce VěŽnice schvaluje Kupní smlouvu s '
na stavebníparcelu č. I59l1 v k.ú. HorníÝěžnice. Viz
přílohazápisu č.3. Podpisem smlouvy pověřuje starostuobce.
Proti:0
Pro:8
Zdrže|se:0

Usneseníč.87120|9
bvlo schváleno
StarostaD. Drahoš: Dalšímbodemje parcela pana
' Původněji pa' l
loupil
pro svéhosyna, ale nyní chce, aby na všem měl jménojeho syn. Tak
pan
r staršísouhlasil se zrušenímsmlouly o smlouvě budoucí

II

kupní.

Usneseníč.88/2019

Zastupitelstvoobce Věžnice sch.ralujeDohodu o zrušenísmlouvy o smlouvě budoucíkupní
s
Viz příloha
' bytem
zápisu č.4. Podpisem Dohody pověřuje starostuobce.

Pro:8

I
I

Proti:0

Zdrže|se:0

Usneseníč.88/2019trvloschváleno
StarostaD. Drahoš:S tímtosouvisídalšíčást,a to sepsánísmlouvy o smlouvě budoucíkupní
S panem*
a ten samý pozemek.
Usneseníč.89/2019
Zastrlnit3.|5ty6obce VěŽnice schvaluje Kupní smlouvu s
., býem
na stavebníparcelu č. |7112v k.ú.Horní VěŽnice.
Viz přílohazápisu č.5. Podpisem smlouvy pověřuje starostuobce.
Pro:8
Proti:0
Zdržel se: 0

č.8912019
bvlo schváleno
Usnesení

E-

StarostaD. Drahoš

Dále tady máme Žádost o koupi pozemku od pana
u hřiště. Součástíkupní smlouvy je i geometrický plán a jedná
se o výměru 27 m. . Zveřejněný záměr by| již na jaře.

Usnesení č.90/2019
Zastunit"lstvoobce VěŽnice schvalujeKupní smlouvus,
, bytem'
na pozemek parc, ě, 357121v k.ú.Homí Věžnice:Yiz pŤí|ohazápisu
č.6.
Podprsemsmlouvy pověřuje starostuobce.
Pro:7

Proti: 0

Zdržel se:I

Usneseníč.9012019by|o schvá|eno

Bod5_Koupěpozemků
StarostaD. Drahoš: Tento bod se týká pozemků,kteréobec vyuŽívá, ale neňá je ve svém
vlastnictví. Jako první tady jsou pozemky pana
Jedná' se o cestu na staršíchparcelách. Část této cesty má pan
lást paní
Usnesení č"91/20]9
Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje Kupní smlouvu s.
bytem
v předloŽenémznění(viz příloha zápisu č.7) na koupi pozemků
244/33 a22012 v k.ú.Horní Věžnice.Podpisem smlouvy pověřujéstarostu.
Pro:7
Proti: 0
Zdrže| se:1
Usneseníč.91/20|9 bylo schváleno.
StarostaD. Drahoš: Dalšímbodem je kupní smlouva na pozemky ke hřišti, kteréjsou nyní
v drŽeni manželů
r. Součástísmlouvy je i geómetrióký
plán. Na všechny pozemky ohledně cesty ke hřišti, ," udcla jeden
geometrický plán, kde jsou všechny vyznačené.Vše bylo zasláno
elektronicky.
lJsneseníč.92/201g
Zastupitelstvoobce schvalujenákup pozemku parc. č. |5515 travnrporost, o výměře 2OO
m2
od manŽelů
č.308-11212019(viz příloha zápisu č.8) za cenu 80kčlm2' Yypracováníma podpisem
smlouvy pověřuje starostuobce.
Pro:7
Proti: 0
Zdrže| se:1
Usneseníč.92/2019bylo schváleno.
StarostaD. Drahoš: Na to navazuje dalšíbod a to koupě pozemkůod pana ]
se o stejnouoblast.

o
u

Jedná

Usnesení č.93/2019
Zastupitelstvoobce schvalujenákup pozemku parc. č.15516travníporost,o výměře 39 m2 od
, bytem
bytem'

dle Geometrického
plánu č. 308-112/20|9 (viz příloha zápisu č.
8) za cenu80kč/m2.
Vypracováním
podpisem
a
smlouvypověřujestarostuotce.
Pro:1
Proti: O
zdrželse: 1
Usneseníč.9312019
bvlo schváleno.
StarostaD. Drahoš. A dalšímmajitelem pozemků,u cesty směrem ke hřišti jsou manželé
lase se jedná o stejnou věc. odkup jejich pozemků pro

obec.

Usneseníč.94/2019
Zastupitelstvo
obceschvalujenákuppozemkuparc.č.|5517travniporost,o výměře15 m2 od
manŽelůl
t, bytem
dle Geometrického

plánu č.308-11212019(viz příloha zápisu č.8)za cenu 80kč/m2.Yypracováním a podpisem
smlouvy pověřuje starostuobce.

Pro:7

proti:0

Zdrže| se: 7

Usneseníč.94120|9bylo schváleno.
StarostaD. Drahoš: Jako poslednívěc k tomuto bodu tady mám Žádost od
ra odkup
pozemku, který mají oplocený, ale neníjejich. Již mají uyp'u.ouuný
geometrickýp|án,kterýje přiloŽen.
Usnesení č.95/2019
Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje uveřejnění záměru na prodej pozemku 357l22 vk.ú.
Homí Věžnice dle Geometrickéhoplánu č.313-4212019
Pro: 8
Proti: 0
Zdrže|se: 0
Usneseníč,95120|9bvlo schváleno
StarostaD. Drahoš: Poslední věc, týkajícíse pozemkůjsou novinky ohledně darovacích
smluv, co jsme řešili na posledním zastupitelstvu.Vyskytly se nové
skutečnostia na základě těchto skutečností
je nutno zrušit usnesení.
kterájsme přijali minulézasedání,
Usnesení č.96/2019
Zastupitelstvoobce Věžnicerušíusnesení
č.82l2O19a83l2O|9.

P r o :8

pr oti:O

Zdrže| se: 0

Usnesení
č.96/2019
bylo schváleno

Bod6_LDPo|ná
Starosta D. Drahoš: Dále tu máme dohodu na zap\aceníúhrady za uživánínemovitostí.
Veškeré smlouvy a dohody jsem vám zasla| elektronicky. Státní
pozemkový úřad zjistil' že zahrada lesního družstva je státního
ppzgp\ového úřadu a nikdo za její uŽívánínic neplati|, takže teď
ó@r No 0r
se Duoeooplacel

Usneseníč.97/2019
Zastupitelstvo
obce VěžniceschvalujeDohoduo zaplaceníúhradyza užívání
nemovitévěci
č.129N19/20se Státnímpozemkovýmúřadem.Viz přílohazápisu č.9. PodpisemDohody
pověřuje starostuobce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrže| se: 0

Usneseníč.97 12019bylo schváleno.

StaroýaD.Drahoš:ť'ťo.tr,i!Í'W"oí'TT:J'il:1''".
'fniff
:il[|;J'ffá:
ff
500 Kč.

(Jsneseníč.98/20]g
Zastupitelstvo obce VěŽnice sclrvaluje Pachtovní smlouvu č. 129NI9l20 se Státním
pozemkovým úřadém.
Viz příloha zápisu č.10. Podpisem smlouvy pověřuje starostu.
Pro: 8
Proti: 0
Zďržel se: 0
Usneseníč.98120|9bvlo schváleno.
StarostaD. Drahoš: Posledním bodem, co spadá do oblasti Lesního družstvaje smlouva
o zÍízenívěcnéhobřemene. Jedná se o přeložku kabelu na myslivně
v Dobroutově.Jedná se o to, žebudou dávat kabel do země a půjdepřes
pozemky ve vlastnictvílesníhodružstva.
Usnesení č.99/2019
Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje Smlouvu č.: 10300406661006o smlouvě budoucí
ozÍizení věcnéhobřemene sE.oN Distribuce, a.s. viz příloha zápisu č. 11. Podpisem
smlouvy pověřuje starostu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usneseníč.99120|9bvlo schváleno.
Bod 7 - Smlouva Rekostav s.r.o.
StarostaD. Drahoš: Dále je tu smlouva s Rekostavem - smlouva o dílo. Jedná se o to,
zekdýz se řešila zakázka na vybudování sítí, tak tam vůbec nebyl
zohledn-ěnodlučovač
ropných látek.
Usneseníč.100/2019
Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Rekostav s.ro. viz příloha
zápisu č.l2' Podpisem smlouvy pověřuje starostuobce.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrže|se: I
Usneseníč.|0012019bvlo schváleno.

Bod 8 _ Rozpočtovéopatřeníč.3
opatřenívám taktéž
bylo zaslánoemailem.Pohyb větších
StarostaD.Drahoš: Rozpočtové
částekbyl popsrán.
Usneseníč.101/2019
obceVěžniceschvalujerozpoětové
opatření
č,'3l20I9.Viz přílohazápisuč.13
Zastupitelstvo
Proti:O
Zdrželse:0
Pro: 8
Usneseníč.101|20|9 bylo schváleno.

Bod 9 - Hospodaření ZS a MS Věžnice
VV
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StarostaD. Drahoš:

Jako poslednímbodem máme hospodďeni ZŠ a ilaŠvoznice. Paní
účetnínám připravila tabulky. hospodaření'jak k 30. 6. 2a19'; tak
i výhled nákladůa výnosůdo.konce roku 2019..Za loňský rok byla
schvá.leníúčetnízávěrka s výsledkem hosipoclařenicca -2I5 Q00 Kč.
Domlouva,lo Se S paní ředitelkou Klubalovou, Že škola bude muset
šetřit a předkládat čtvrtletněúčetnívýkazy a tabulku s nakládáním
obecních peněz. Tedy první tabulka a výkazy byly po půlroce, tedy
teď v červenci,což paní účetní
dodala, ale bohuŽeI, za první pololetí
školaje dalšíchcca 220 000 v mínusu.Je tedy nutnénastavit nějaké
opatření a pravidla, aby se jIž ta částka tak rapidně nenavyšovala,
nejlépeaby se zmenšila.

ředitelka Klubalová:

Dostali jste tabulky od paníúčetní?

StarostaD. Drahoš.

Ano, dostali,ale co se týčevýhledu do konce roku 20l9, taktatabulka
jen navýšilavýnosy, ale náklady
není směrodatná,jelikožpaníúčetní
nechala stejné jako v prvním pololetí. Z čehož vyp|ývá, že vy
od 1.7.20|9 již nenakoupítežá,dnésuroviny, potraviny, či jiný
materiál atd. Dále by nás zajima|o,jak máte nastavenéplacení obědů.
Jestli vám' to co vybereteod rodičů,|00% pokryje náklady?

ředitelka Klubalová:

Mělo by to tak by't,ale stává se, Že některý z rodiěů nezap|atí.Paní
vedoucí jídelny nedodává včas faktury, takžejsme nuceni obědy
doplácet o obecních peněz. Teď paní vedoucí jídelny má normovací
program' podle kteréhoona musí vařit, aby splnila noÍmy na kůdý
jednotlivý den. Nyní je mi paníschopná denně říct;jestli je provařeno
nebo ne. Jediný, co nevím,tak pročtolik nakupovala,jelikož se hodně
věcí vyhoclilo,protožeby|y již po datu spotřeby.(jednáse o částkucca
16.000Kč)

Milan Chalupník:

Tedy jestli podle tabulky, kterou jste nám zas|a|a,těch 44 tisíc
na fakturách za rok 2aI8 - které tam nebyly zaúětovény,a byly
zauětovány ažv roce 2019, o těch 44 tisic by čistěteoreticky měla byt
ještěnavýšenazttáta-215 000 Kč z loňska?

ředitelkaKlubalová.

Ale vroce 2018 jsme tam měli něco,.co mělo byt vroce 2017.
A Marie Jelínková, co niím tehdy předkládala výkazy a účtovala,
alepapíry, co jsme potřebovali, nám nedodala. Dokonce jsem byla
i na kraji se zeptat,co s tímmám dělat'

'[r

Milan Chalupník:

Když se vrátíme k těm obědům.Podle toho, co jste nám poslala,
ty tabulky, takjsem se snažilvypočítat,
kolik byste asi tak ccazarok
měli vybrat na obědech.Hodně jsem to poníŽilo státnísvátky, nemoci
a tak, ale stále mi to vycháze|o minimálně na 100 000 za 6 měsíců,
avy máte vybráno nějakých82 tisícpodle tabulky.

ředitelka Klubalová:

Ta tabulkaje špatně.Zap|acenéobědyjsou špatněvypoěítané.

Milan Chalupník:

Ale my se řídíme,tím co vy jste nám zas|a|a,a byla jste povinna nám
zas|at,a ty tabulky by měly byt správné.

ředitelka Klubalová:

My teď máme novou účetní,
novou vedoucíjídelny a nějak to špatně
vypočítali' Já u sebe mám papíry zjíde|ny a tak provařeno
je 90 696 Kč a zap|acenona zá|oháchje cca II2 000 Kč.

MUDr. Wasserbauer: Paní ředitelko, vy nás zásobujete neustále tabulkami, a žádná znich
není správa. Na pracovním zastupitelstvu jste nám dali tabulku
s uzavřeným rokem 2018 s výraznými chybami. Pak jste nám zas|ala
dalšítabulku' která byla úplnějiná, i když se jedná o ten samý rok
a dokonce jste tam měla i jiný hospodářský výsledek. A teď taky,
nejdříve to byla jedna tabulka, pak druhá, zase s jinými hodnotami
a nyníje to zase úplnějinak plus tabulku s výhledem do konce roku
2019, kde jsou naprostozmatečnáčísla.Třeba obědy,jak tady nakousl
pan Chalupník. Průměrně loni výnosy z obědůto vycházelo 24 tisíc
na měsíc.Letos máte v pruměru výnosy z obědů13 tisíc. Kde je těch
11 tisíc co vám dě|á rozdí|?To vám j1ž žáďnézá|ohy nespraví.Dále
výlety. Na pracovnímzastupitelstvujste nám Ííkala,že.tÍeba
lyžařský
výcvik atd., Že se příjmy a výdaje rovnají, a taďy v tabulce je rozdí|
asi 40 tisíc.Vy jste zastupitelstvemdostalauloženo,že do 15. 7 . 2019
předloŽitzastupitelůmopatření.Pročjste to neudělala.
ředitelka Klubalová:

My jsme to udělali. Kdy vám přišly tabulky?

MUDr. Wasserbauer: Nepleťtesi opatřenía vyúčtování.
ředitelka Klubalová:

Pane Wasserbauer,já jsem vám nikdy nic neudělala,pročjste na mne
tak z|ý?

MUDr. Wasserbauer: My tady řešímepenize, obecní peníze.
ředitelkaKlubalová:

vžd't vy od státudostáváteročně600 000 Kč na školu.

StarostaD. Drahoš:

To ano, ale je to zavádějící.Měli bychom dostat letos, ale obec
vždycky dává škole víc, neždostává ze státu. To neníod vás úplněfér'
Ale je to více méněpravda.Budeme z toho vycItázet,aŽ se bude dělat
rozpočetna příštírok.

MUDr. Wasserbauer. Za pwé,ta částkaneníúplnějistá, jelikož je to předpoklad. Za dtuhé,
kdyŽ bychom si spočítali'co ministerstvo dalo za posledních5 let,
na školu, a co obec dala do školy, tak to, co obec dala několika
násobněpřevyšujestátnípenízena školu.

g

ředitelka Klubalová:

Vy nevidíte,co všechnose muŠínakupovat_ ložníprádlo, polštáře,
pračka, dveře, centrální zamykáni, pelety jsou o 20 % dražší.
To vy nevidíte.

StarostaD. Drahoš:

Paní ředitelko, my to víme. Tady nikdo neříká, že jste si ti peníze
vza|a. My víme, že jsou naklady vyšší.Nám jde o to, že jste měla

předloŽit tabulktr,ze kterébudememoci vycházet. A abychom se toho
mohli řídit a připravit dalšíkroky. My potřebujeme,aby ty tabulky
byly prostě správně' Když řekneme,že chceme vyúčtování,
a popsané
náklady a výnosy, a vy nám dáte tabulku, která to nesplňujetak, je to
paktěžké,jakotřeba s výlety.
ředitelka Klubalová:

Já jsem vám psala, že toh|edělat nebudeme.Je to těžký,kdyŽ chcete
objednatautobus,a těŽko rodičebudou dávat600 Kč. Tak výlety dělat
nebudemeno.Mynemusímejezditnažádnévýlety.

MUDr. Wasserbauer. Abychom se někam dobraly. Vy nekomunikuietes obecnímúřadem.
V r.ámci rozpočtttsi utrácájte,lak chcete, aie pokavad' přesáhnete
; rozpočet,'.'tak.lbyste
měla vŽdy..přtjit :za panem staroštoÚ,.i'podat
písemnýnávrh' co potřebujete,na co' a my na zastupitelstvubud'to
žádostschválímenebo ne. Ale nemťrŽete
si dovolit překročitrozpočet'
rozpočtové
To je porLršení
kázně.

Usneseníč.102/2019
obceVěžniceukládápaníředitelceZŠa tuŠvoznicepředloŽitdo 10.8.2019
Zastupitelstvo
avýnosůk 30.6. 2019azávaznývýhleddo konceroku2019.
závaznýrozpisnákladťr
Pro: 8

Proti: 0

Zdrže|se:0

Usneseníč.10212019bvlo schváleno.

Usneseníč.l03/2019
ó Ing. VítězslavaKunce a Ing.
Zastupitelstvoobce Věžnicepověřuje finančnívýbor rczšíŤený
Pavla Mottla kontrolou hospodařeníškoly s finančnímiprostředkyod obce Věžnice v termínu
do30.8.2019.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrže| se: 0

Usneseníč'83l20I9 bylo schváleno.

Bod 10 _ Informaceo činnostiobecníhoúřadu
StarostaD. Drahoš: Poslal jsem vám aktuálnífinančnísituaci obecního.úřadu.Dále bych
rád informova|,že se věci ohledně opÍavykomunikace pohnuly. Dále
novinky o prodeji Domova sv. Floriana. Prodej neproběhl.Co se týče
vrtťrtak-našežáclostbyla odeslána na ministerstvo.Dále čekámena
stavebnípovolenína komunikacena sítích.Dotace na hasičárnuzatim
nepřišla.
''.'..l.
Usneseníč.104l20|g
Zastupitelstvoobce VěŽnice bere na vědomíinformacepřednesenéstarostouobce.
Proti:0
ZdržeI se: 0
Pro: 8

bvlo schváleno.
č.104/2019
Usnesení

Bod 11 - Rozprava členůzastupitelstva
Členovézastupitelstvadále diskutovali na témaškolaa úspory.

Dotaz z publika:
Dotazp. Chalupníková:Mohlo by se něco udělat s rozhlasem?U nás nenívůbecrozumět.
StarostaD. Drahoš:

Postarámese o to.

Bod 12 _ Závěr
Pan starostapoděkoval všernza účast
a ukončil zasedániobecníhozastupitelstva.
ověřili:

Milan Chalupník
Jaroslav Kunc

StarostaDavid Drahoš.

Ve Věžnicidne29' 1.2018

