Zápis č.10 ze zaseďánízastupitelstvaobce Věžnice konanéhodne
5. 9. 281.9

Bod1_zahájeníschůze
Jednarrízastupitelstr'aobce VěŽrricebil|g 51zghnov souladus $91 odst. I zákonač.2018/2000
přir'ítalr'šeclmypr'ítomné
Sb.' o obcíclrazahžqenostarostouDaviderrrDrahošerrr.
Pan star.csta
zasťupitelea lrosty.
PřítorrrrropŤizahájenísclrůzeZastupítelstr,aje
8 je1ročlenů.
Parr tng. Pavei Mottl b5,lomlur,en
dle $ 92 odst. 9
z důvodu dor,olené'Starosta slrledal zastupitelstvojako usnášenísclroprré
zákona o obcíclr.
Př.ílohouč.i je ptezenční
listina zastupitelůa hostů
Ze zaseďánízastupitelstr'aje pořizován zrnrkor,ýzáznam.
x

Cas zaháj enízasedáni zastupitelstva: 18 :10 lrod.

Bod 2 _ určenízapisor'atelea ověřovatelůzápisu
konanélrodne 5.9,2aI9
StarostaD.Dralroš: Zapisovatelkoupro zasedánízastupitelstr,a
pověřuji parrí Bc. Kristýnu Per.ničkor,ou.A jako or'ět'or,ate1ezápl'su
pověřuji pana Ing. Vítězslar,aKunce apana AdarrraDrahoše.
Ndvrh usneseni č.1a5/2019
Zastupitelstvoobce VěŽnice schvaluje ověřovatele zápisu pana lrrg. Vítězslava Kunce a pan
Adama Drahoše.
Pro: 8
Usneseníč.rcslzaÚ

Proti: 0

LdrŽel se: 0

bylo schváleno.

Bod 3 - Schváleníprogramu
programuo bod č.14_Rozpočtové
opatřeníč.4l20I9.
StarostaD. Drahoš: Navrhuji rozšír*ení
bylo zaslárroemailem.
ostatrríbody se posunou.Rozpočtovéopatř.ení
Ndvrh usttesení
č.I06/201g
programu o bod č' 14 _ Rozpočtovéopatřerrí
Zastupitelsťvoobce VěŽrrice schvalujerozšíření
ě. 4/20|9. ostatníbodv se posunou.
Pro: 8
Usneseníč.10612019bvlo schváleno.

te:

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program
1) Zabájení
2) Určeníověřovatelůzápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Kontrola usnesení
5) Prodej stavebnípar.cely
6) Prodej pozemku
7) Směna pozemků
8) Zádosti oběanů
9) Smlouva Silstap s.r.o.
10)Smlouva s ČEZ Distribuce a.s.
11)Přetříděníkameneparcely
12) optava poškozenýchrnostků
13)N/iA 21Yěžnice
14)Rozpočtovéopaďení č.412019
15)lnformace o činnostiobecníhouřadu
16)Rozprava členůzastupitels$la
17)Závěr
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Nóvrh usnesení
č.107/2019 '

programz'asedání.
ZastupitelstvoobceVěŽniceschvďujerozšířený
Viz přílotra.záptsuě:2.
Pro: 8

.

Proti: 0

Zdrželse:0

Usneseníě. 107l20t9 bylo schváleno.

Bod4-KontrolausnesenízrninuIýchzasedání;."
Star.ostaD. Drahoš: Dle pr'ílohy,kterévrímbylo zaslánb elekt.onicky; několik usnesenído '
teď nebylo splněno, a to ta usnesení,která se týká věcných'břemen. .. '
MUDr.Wasserbauer:Jaké kroky učinímedále ve věÓi usnesení týkajícíčhse....věcných:.

i.' .,.l..r'l..l::
břernen?Abynámtustálenevyselanesplněnáusnesení....i.:...l:i:
.ty] l . : 1 , ". i
nďní;jisté,;.ie
StarostaD' Drahoš: MůŽemezažádatu právruka o sestaveRí;Šniluv;.ďe
. ! "',.i' ,' '
s m lo uv y budoupodepsany.
..!

MUDr. Wasserbauer:
Dalšíótazkou,kteráje s tímspojeiraj.je.ko{ikb5rto:.sepsiíňísrnluvistÉilo...''
StarostaD.Drahoš: Ano, to je takédďšífaktor.Mystím.sí.,žesi'toto můŽeme
neolrat:]na
probránípři schuzi pracovníhozastupitelstva.

Nóvrh usneseníč.108/2019

'

,

.

. :

.,I

-,',t,..-,,r.iili

ZastupitelstvoobceVěŽniceberena vědomíkontroluusnesení
z minuiých,'zase&žni".'
Pro:8

Proti: 0

Zdržel se:0

Usneseníč.l08/2aÚ bvlo schváleno
StarostaD. Drahoš: Dále tu máme věc, co se ýká usnesení, ve kterém byla schviílena
srnlouva s Klobouckou lesní. Po konzultaci s firnrou bylo zjištěno, Že

tato smlouva se k nárrr dostala orn5'lenr,a nrěla bý poslrárraLesnímu
druŽstlrr. Proto navr.lruji,aby se usnesení,kde b5'1aodsouhlasena tata
srnlouva,zrušilo.
usneseníč,109/2019
Zastupitelstrloobce VěŽnice rušíusnesenič'79l2a19,
Proti: 0

Pro: 8

Zdržel se: 0

Usneseníč.Ía9lzt19 bylo schváleno

Bod 5 _ Prodej stavebníparcely
StarostaD. Dralroš: Daiší zájernci o parcely _ Kráior,i _ rnají zájen dokoupit zbyek
parcely. Zatím rnajíj err zap|acenou záIohu.
Ndvrlt usneseni č.I10/20Í9
Zastupitelstvo obce YěŽnice schr'aluje Kupní smlour,u s
.
bytern
apaní}
par.celyč, 159ll3 r'k. ú. HorrríVěŽnice. Viz příloira záprsu č' 3.
na prode1starzební
obce.
Podpiserrrsmlour'ypověřuje star.ostu
Proti: 0

Pro: 8

Zdržel se: 0

Usneseníě. |ÍaDB$ bvlo schváleno.

Bod6-Prodejpozemku
StarostaD. Dralroš: Na obec došelnávrlr na odkup pozemku. .Iáji ni,nf otevřu. Jedná se o
nabídkuod Teclů, kteŤínabízíza pradávanýpozemek 40 Kčlm2.
Nát,rh usneseni č.1I1/20Ig
Zastupiteistvoobce VěŽnice sclrr,alujgp|qdej pozemku parc. č. 35:7lz2ostďníplocha u k. q.
za cenu 40 Kčlm?.
Homi YěŽníce, o výměře 4I9 m2
pověřuje
starostuobce.
Vypracováníma podpisenrsmlouvy
Pro: 8

-

Proti:O

Zdrže|se:O

UsnesenÍč,,11t/201gbvlo schváIeno.

tsod7-Směnapozemku
StarostaD.Dralroš: Dalším bodem zde je směna pozemku. .TiŽ jsrrre na pracovním
zastupitelstr,rrtaké jednaii. Jedná se o pozemku u hřiště a jednáme
r. V1pracovaljsem návrh nazáněr.
s
Ing. Josef Málek.

Jsou pozemky j1ž zaměřené?Je potr'eba,aby u zaměřeníbyl rrěkdo ze
zastupitelstva

StarostaD. Dr.airoš: Jistě' s tínrse počítá..Ieto jejiclr porlinrrostpŤizvatzástupceobce.
Ndvrh usneseníč.lI2/2019
Zastupitelstrlo obce VěŽnice sělrvaluje ur,eřejnit zámě^rna snrěnu pozem}'ů:část pozemku
parc. č. 362 trva|ý travnípor:ost^o
výměře cca 910 nr,, ěást pozenrku parc. č. 36617trvalý
travní porost o výaněře cca 31 rrt'. pozetnek par.c.č,.36616trvalý trarzníporost o výměře cca
490 tn",částpozernkuparc. č.360lI ostatníplocha o výměr'ecca371rrr2 a částpozemku parc.
č 1220 ostatníplocira o výměr'e cca 742 nr2, ceikem cca 1944 m2, za částipožernkuparc. č.
361 o výrněře-cea$4 nr, všev k. ú.Horní VěŽnice, rczdí|v metrechčtverečních
bude ulrrazen
za rrabídnutoucenu.
Pro: 8

Proti:O

Zdržel se: 0

Usneseníč.1L2DaÍ9 b1'loschr'áleno.

Bod 8 'žáďasti občanů
StarostaD.Drairoš: Jako pruní tu mám Žádost paní
zlttžne, na odkup
pozemku, který je obecní a ona jej lristoricky jiŽ několik let obýruá.má
jej částečnězaplacený a oplocerrý.Jednáse o pozemky wabréz;i.Výčet
pozemkůje přiloŽen v Žádosti o koupi pozerrrků.
,:,
Návrh usneseníč.113/20'Ig
Zastupitelstvo obce VěŽnice sclrr'aluje ur'eřejnit záměr na prodej pozerrrku parc. č. 5713
zastavěnáploclra a nádvoří o výměře 2 m. apozemku parc. č. 57/2 zastavěrráplocha a nádvoří
o výmět'e77 m, v k. ú.Dolní VěŽnice.
Pro: 8

Proti:O

Zďržel.se:0

Usneseníě. L8na1.9 bvlo schr,áleno.
Star.ošta
D. Drálroš: Dále je tu Žádost od pana
i,;'

kterýby rád odkoupil část

' ;'.

Nttyrh usneseníč.II4/20tg

.

' '

Zastupttelstvoobce VěŽnice schvaluje uveřejrrit záměr na prodej pozemku parc. č. 21/2
'
ostatiúp1ochao výměře cca70 ry2v k"ú'HorníVěŽnice. . ' . l ,
Pro:1

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usneseníč,.114DaÚ bvlo schváIeno.
', '" .,,,
'.
..
StarostaD.Drahoš: DalšíŽádostje od
odkoupili částpozemku. Jedrrá se
projednarrýmpozemkem.
Ndvrh usneseníč.II5/20I9

H

kteří by taktéŽrádi
pozemek sousedícís předclrozírrr

Zastupitelstvoobce VěŽrrice sclrr'alujeur,eřejnit záměr rrapr.odejpozemtrluparc. č,,2|l2ostatní
plocha 6 1'ýnrěřecca 95 m: r' k. ú.Hor.rrí
VěŽriice.

P r oti:0

Pro: 8

Zdrže|se:0

Usneseníč.Í15l2t19 br,lo schváIeno.
StarstaD. Drahoš:

Jako poslední žádost od občanů tu je žádost
j.ednáse o Žádostodkoupit pozemek,ktery sousedís jejiclt
parcelou. Trarrsforrnátor'který tam nyrrístojí,tam pak uŽ nebude, a arri
tarrrnebude cesta, která tarn je nyrríkinlli dobrépr'ístupnosti.Pozemek
sí na vlastnínáklady rreclrajízaměřit.

lng. Josef \4á1.ek'

Nutno podotknout, aby tarrr ztoho pozemku do budoucrra neudělali
irějakou zpevněnou ploclru Kr'ůli rlodě, která by se tudíŽrrernělakud5'
vstr'ebávatdo půdy.

Miian Clralupník:

Na tom pozernku prozatímvede kabel, a dokud ten tam rrebudevyřešen,
nemůŽenres pozemkem nic dělat a i tak. a je tarrr věcrrébřenreno.
Prodej pozemku buderrrenroci odsouhlasit až,to taln bude lrotové.

Star.osta
D. Dralroš: TakŽe to nar,rhujeteodloŽit?
Ing. Josef Málek:

Zastupitelstr'o nrůŽeodsouhlasit zénněra pak zá|ežína panu star.ostor'i,
kdy tento2{y[1yyvěsí.

Ndvrlt usneseníč.l16/2019
Zastupitelstruo
obce VěŽrrice schvalujeuveř.ejnitzáměr na prodej ěásti pozemku parc. č' 15917
g
ostatníplocha výměř.ecca 437 m, v k' ú.Horní VěŽnice. YizpŤílobaě. 4.

Pro: 8

Proti:0

Zdržel se: 0

Usneseníč,t-16/20|9bvlo schváleno.

Bod 9 - Smlouva Silstap s.r.o.
StarostaD. Drahoš: Tato firma se zabývá silniěnírrri a stavebními pracemi. Nyní s nirni
komunikujelne v souvislosti s opravou komunikace směr Brzkov a
' poupravit po obci kornunikace. Tuto akci buderne částečněhradit
z dotace,kterou jsrne na opra\u komrurikacízískall

Návrh ustteseníč.I17/2019
Zastupitelstr'o
obce VěŽniceschr,alujeSmlouvuo dílo se společností
SILSTAP - silrriční
a
stavebrupráce,s. r. o. Viz přílohazápisuč.5. Podpisenrsmlouvypověřujestarostuobce.
Pro: 8
Usneseníč.117lzaw br'lo schváleno.

Proti:0

Zďrže|se:0

Bod 10 - Smlour'as ČEz Distribuce a.s.
StarostaD. Drahoš: Tato smlour,aje smlou\/ouo snrlour'ě budoucí a věcném br*emenenr
v sour,islosti s pr*eloŽkouu kovárn)' v dolní části obce. Taky bylo
zaslénoel ektrorricky.
Ndvrh usneseníč.ÍÍ8/2ÚÍ9
Zastupitelstvo obce \/ěŽnice sclrr'aiuje Smlour'u o budoucí snrlour'ě o zŤízenír,ěcnélro
břenrene a dohodu o urrrístění
stavby č. IZ-12-2a01000s firmou Čpz Distribuce a.s. _ :,íz
pr=íioha
zápisu č.6. Podpisenrsrrrlouq'pověřuje starostuobce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usneseníč.118na79 bvlo schr'áIeno.
StarostaD. Drahoš. S tírntosour,isídalšísm]ourÍa,
a to srrrlour,an^lezí
ČEZ Distribucí a.s' a
t
nanŽeli
..
hróvrIt,usnesen{č.119/2aI9
Zastupitelstvo obce VěŽrrice sclrr,alujeSmlouvu o budoucí snrlouvě o zŤízenísluŽebnosti
inŽenýrskésítěa dolroduo umístěnístavby ě.IZ-12-2001000s marrŽeli
afirnrou
_
CEZ Distribuce a.s._ viz pr'ílolrazápisu č.7. Podpisem sm1our,1'
pověřuje starostuobce.
Pro: 8

Proti:O

Zdržel se: 0

Usneseníč. ÍÍg/28Ígbr,Ioschváleno.

Bod 11 _ Přetříděníkarneneparcely
StarostaD. Dralroš: S blíŽícírn koncerrr prací na parce|ách Se otevírá otázka, co
smateriálem,který zparcelbyl. Proto zde vyvstala otázka,jak stím
rnateriálern naLožíme.
Proto jsme se domlur'ilí, Že ho necháme přetřídit
a pouŽijeme na cesty do lesů.V souvislosti s tím, je ale nutné,aby
přetříděný kánren byl zkontrolován, takžeje nutnépočítati cenou testu
katnene. Márrr zde tŤi firmy, které nám poslali cenové nabídky.
V nabídkáclrse počításe zpracováním cca 1 000 tun materiáiu. Nabídku
poslali firmy AQUASIS, Chládek a Tintěra a Brabec. Nejvýhodnější
nabídkupodala firma AQUASIS.
Ndvrlt usneseníč.I20/2019
Zastupitelstr'o obce VěŽnice scirvaluje na zék|adě poptár'kového Ťizení za dodavate\em
přetr'íděníkamene na parcelách v areálu b;irualého
JZD, ťtrmuAQUASIS, Za cenu 59 Kč/turra.
Termínrea|izacedo konce roku 2019. Podpisem srnlouvvo dílo pověřuie starostuobce.

Proti: 0
Usnesení
č.12a/zawbr'loschr'áleno.

Zdrželse:0

Bod 12 - Oprar'a poškozenýchmostků
StarostaD. Dralroš: Všiclrrri víine, že se při r,elkýclr deštíclr poškodily mostk5z.
S pojišt'ovrrou jsnre jiŽ všechrro vyřešili, velkou část nám zap|atí
pojistka' ale je podrrrínka,že my na opravách buderne mít spoluúěast
50 000 Kč' Proto je potřeba vybrat firmu, kter.á rrám týo poškozené
mostky oprard.oslovil jsern několik moŽnýchfirem. Jednou z niclr je i
Rekostav Jako dalšílrojsern oslovil pana Tesďe z dolru vsi, ale tarrr
jsem nepochodil.Dále jsem oslovil fitmu Šiko.,espolupracis Vencem,
ale ti jsou sclropni nacenit práce aŽ dé|e'A pak Rekostav. Proto bychom
měli odsoulrlasit nějakou fir.mu, která to udělá. Přikládárn rozpočty na
plánor,anéopra\T/.T5,torozpočtyjsou schválenyzástupcenrpojišt'ovny.

Ndvrlt usrcesenič.I21/2019
Zastupitelstr'o obce VěŽnice schr,alujeza dodavateleopravy propustkůa mostkůpoškozených
přívalovým deštěnfirmu Rekostav Poiná, za cenr 257.808 Kč bez DPi{. Tenrrín realizace do
3I. 12' 2019.Podpisernsnrlouw o dílopověřuiestarostuobce.
Pro: 8

Proti:O

Zdržel se: 0

Usneseníč.Íz1l2019bvlo schváIeno.

Bod 13 - MA 21 Věžnice
Star.ostaD. Dralroš: Na jďe odstoupila od fuilkce Radka Chaluprríková z důvodu časové
niíročnosti.Nyní odstupuje i paní Zuzana Nechvátalová, jelikož arri ona
jiŽ kvuli práci, nebude stílratještě koordinátorku MA. Takže navrlruji
odvolaní těchto koordirrátorek z funkce. V souvislosti s tím, že
přemýšlel, kdo by molr] na funkci koordinátora MA nastoupit. oslovil
jsem olgu \\/asserbauerovou'zda b5, tuto funkci neclrtěla a orra ji
přijala.
Ndvrlt usneseníč.I22/2019
Zastupitelstvo obce VěŽnice odvolává koordinátorky MA 2I Zdravá obec VěŽnice paní
Radku Chalupníkovou a paní Zuzarru Nechvátalovou a jmenuje novou koordinátorku paní
Olgu Wasserbauerovou.
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželse:0

Usneseníč.12212019bvlo schváleno.

Bod 14 - Rozpočtové
opatření
StarostaD. Dralroš. V souvislosti s prodejemparcel,nám narůstají
nejen příjmy ale i qýdaje
na splátkáclr úr'ěru. ProtoŽe s takovými částkami nebylo v rozpočtu
počítáno,je potřeba navýšitv rozpočtujak příjrrryz prodeje majetku,
1ui1iyýdaje na splátky úvěru.

B

Nttvrh usnesen{č.ÍB/2aB
Zastupitelstrloobce VěŽnice sclir,aluje rozpočtol,é
č.4na19,
opatt'ení
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se:0

Usneseníč.L23120Í9b\'lo schr'áIeno.

Bod 15 - rnforrnaceo obeenímúřadu
StarostaD. Dralroš: od školy pr'išel seznaln' co by ZŠ pott'ebor,aiakoupit. Dále
pokr.ačujenre
r' oblasti vody. Našli jsme poruclru, na které se n5mí
jiŽ
jsme rrruseli dor,éstdo vodojemu v dolrrí části obce 3
pracuje a
cisterny. Plánování rrových průzkurrrnýchvrtůje na r'elrrri dobrécestě'
Největšípoi<rokje n5'ní vjednání vlrasičár.rrě.\lypadá to, že nám
konečnědajídotaci a pustípeníze.
Ndvrh usneseni č.Í24/2aI9
Zastupitelstr'o obce VěŽrrice schr'aluje rozšířerríkomise pro výběr dodar'ateleprůzkumných
r'r1ůo Jaroslar'aKunc a lrrg. ArrtorrínaKunce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usneseníč,,Lz4/2a$ bvlo schr'áIeno.
hrdvrlt usneseni č.l25/2019
Zastupitelstvoobce VěŽnice bere na vědomíinformacept*ednesené
starostouobce.
Pro: 8

Proti: 0

T'drželse: 0

UsnesenÍč,l25 /2019 b5llg5gfov{|gp6.

Bod 16 _ Rozprava čIenů
zastupitelstva
Zastupitelstr.ubyla ťrnanční
komisí podana ústnízpráva]o prubělru kontroly lrospodařeni ZŠa
MŠVěŽrrice.

Bod 17_Závěr
Pan starosta poděkovat za ičast všem členůmzasfupitelstva a popřál krásný večer všem
přítomrrým.

ř

or'ěřili:

l"/

Kunc.....*'.-,.....,.,
Irrg.Vítězslar,

'í..-..-''.Ě<.

A d a m D r a h o š. . , ' . . = = * Ť

StarostaDar,id Drahoš
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