Zápis č,.12 ze zased'ánízastupitelstva obce Věžnice konaného dne

24.Ía.za19

Bod 1 _zahájeníschůze
Jednanízastupitelstvaobce VěŽnice bylo svoláno v souladu s $91 odst. L zákonaě.201812000
Sb., o obcích a zahájeno starostouDavidern Drahošem.Pan starostapřivítal všechnypřítomné
zastupitelea hosty.
Přítomno pŤi zahájení schůzezastupitelstvaje 7 jeho členů'Pan Ing. Vítězslav Kunc a pan
Jaroslav Kunc byli omlur'eni. Starosta shledal zastupitelstvo jako usnášeníschopné
dle $ 92
odst.9zákonaoobcích.
Přílohou č.1 je prezenční
listina zastupitelůa hostů
Ze zasedánízastupitelstvaje pořizován zvukový ziznam.
Časzahájenízasedánízastupitelstva: 19:30 hod.

Bod 2 - určenízapisovatelea ověřovatelůzápisu
StarostaD. Drahoš: Zapisovatelkou pro zasedáni zastupitelstr'akonanéhodne 24. 10. 2019
pověřuji pana Adama Drahoše.A jako ověřovatelezápisu pověřuji pana
Ing. Bc. JosefaMálka apana Ing. Pavla Mottla.
Núvrlt usneseníč.143/2019
Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje ověřovatele zápisu parra Ing. Bc. Josefa Málka apana
Ing. Pavla Mottla.

Pro:7

Proti:0

Zdrže|sez O

Usneseníč.14312019
bvlo schváleno.

Bod 3 _ Schváleníprogramu
programuo bod ě,I2 _ Zdravotníústav
StarostaD. Drahoš: Navrhujirozšíření
Núvrhusneseníč.144/2019
programuo bod 1'2Zdravotníústav.ostatní
Zastupitelstvoobce VěŽnice schvalujerozšíření
body se posunou.
Proz 7

Pro t i: 0

Usneseníč.14412019bvlo schváleno.
Program

Zdrže|sez 0

1) Zahájeni
2) Llrčerrí
ověřovatelůzápisu a zapisor.atele
3) Schváleníprogramu
4) Kontrola usnesení
5) Stavebníparcely
ó) Pozernky
7) obecrrě závazná v1,lrláškaě. I12019
8) Dodatekč' ll20I9 Dobroser'
9) Srnlouvy o zŤizenívěcnéirobřemetreČpz oistribuce.a.s.
10)Rozpočtor'é
opatřeníč.5l20l9
77)ZpracováníPD na clrodníky
72)Zdravotníústarr
13)Inforrnaceo činnostiobecníhoúřadu
14) Rozprava člerrů
zastupitelstr'a
15)Závěr

Nttvrh usneseníč.l45/20I9
Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje rozšířenýprograln zasedáni.\riz příloha zápisu č.2.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrže| se:0

Usneseníč.Í45l2aÚ br'lo schváleno.

Bod 4 _ Kontrola usneseníz minulých zasedání.
Starostaseznámil zastupiteles tím,která usnesenízatímnejsou splněnaa proč.
Ndvrh usneseníč,146/2019
Zastupitelstvoobce VěŽnice bere na vědonríkorrtroluusneseníz rninulých zasedáni.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usneseníč.146l20t9 bvlo schváleno
StarostaD. Drahoš:Dále bych chtěl navrhnout zrušeníčástiusneseníě. 7812019,které se
týkalo koupení cistemy. Tehdy jsme se domluvili, Že nebudeme
cisternukupovat,a aby ta částo cisterněnebyla stále nesplněná,bylo by
lepšízrušitdanou částusnesení.

Bod5_Stavebníparcely
StarostaD. Drahoš: Na úřadpřišly 3 Žádosti na stavebníparcely. Měli jste je v podkladech
k zastupitelstr,'u.Parr DraÍ.nza| s p. Marešovou si přáli mít cenu za
přípojky uvedenoupřímo ve smlour,ě.ostatní dvě smlouvy jsou stejné
iako všechny ostatní.Tímto prodejem dokončímeprodej star,ebních
parcel. protožeuŽ budou všechnyprodané.Kromě parcely č.1, na které
bude uloŽenzby|ý recyklát, a tato parce|a se zatim nebude prodávat.
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Návrlt usneseníč.147/2019
Zasfupitelstr'o obce VěŽnice schvaluje Kupní smlouw s Jakubern Drahozalem,
a Petrou Marešovou,'
na
prodej stavebníparcely č. 159l|5, viz příloha zápisu č. 3. Podpisem smlouvy pověřuje
starostuobce.
Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usneseníč.|47120|9 b1'lo schváleno.
Núvrh usneseníč.148/2019
Zastupitelsfuo obce VěŽnice schvaluje Kupní smlour.u s Petrem Dworokem a Martinou
Dworokovou, oba bytem
na prodej stavebníparcely č. 17611,
příloha
viz
zápisu č.4. Podpisem smlouvy pověřuje starostuobce.
Pro:7

Proti:0

Zdržel se: 0

Usneseníč.|48120|9 bt,lo schr'áleno.
Nóvrh usneseníč.149/2019
Zastupitelstvo obce VěŽnice sclrvaluje Kupní smlour,u s Vladislavem Pavlem Škaredoua
Alicjí Martou Škaredovou,oba bytem
aa prodej stavební
parcely ě.16913,viz přílohazápisu č.5. Podpisem smlouly pověřuje starostuobce.
Pro:7

Proti:O

Zdrželse:0

Usneseníč'.149l20t9 bvlo schváleno.

Bod 6 - pozemky
StarostaD. Drahoš: Usnesenímč.9Il20I9 jsme schvalovali kupní smlouvu s panem Janem
Wasserbauerem' kterou jsme kupovali pozemky pod cestou vedoucí
k novostar,tám. Sousednípozemky, které také|eži pod cestou, vlastní
paní Bábínková' která si nyní vyřídila jejich vyjmutí ze zástavy bance.
T1to pozemky nyní už můŽeme koupit. A protoŽe je to vše podle
jednoho geometrickéhoplrínu, a protožejsem to s p. Wasserbauerem
dosud nepodepsal, domluvil jsem se s p. Klimentem a on připravil tyto
dva prodeje do jedné smlouvy, aby se to mohlo vloŽit zfuoveňjedním
vkladem na katastr.
Ndvrh usneseníč.150/2019
Zastupitelstvoobce VěŽnice rušíusneseni ě. 9Il2019 a schvaluje upravenouKupní smlouvu
s Janem Wasserbauerem a Pavlou Bábínkovou. oba bvtem

znění (viz příloha záplso č. 6) rra koupi pozenrků244133"22012, 244137 a
v př.edloŽenérrr
všev k.ú.HorníVěŽnice.Podpisemsmlour'ypor,ěřujestarostu
244135dle GP 311-12212019.
obce.
Pro: 6

Proti: 1

Zdržel se: 0

Usneseníč.15012019byl6 5glrv{|gn6.
StarostaD. Dralroš: Da|ši záležitostiv tomto bodě je kuppí smlouva S manŽeli Horskými.
Zde se jedná o pozenrek' na kterénrstojí buňka kabelové te|evtze a
internetu.
Nóvrh usneseni č.151/20]9

Zastuoitelstvoobce VěŽnice schvalujeKuprrísmlouvu s Karlem Horským' bltem
I a Petrou Horskou, byem
pozemku parc. č. I222l5 v k.ú.Hor.níVěŽnice. \liz příloha
zapisuč.
7. Podpi,.",
:LL"#;
pověřuje starostuobce
Proz 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usneseníč.15|naÍ9 bt'lo schr.áleno.
StarostaD. Drahoš: Dále tu máme záměr Směnr,pozemků.Jde o pozemky za kulturnírrr
donrem.Ziskáme tak pozemek,který potřebujemek přístavběsálu.
NtÍvrh usneseníč.152/2019
pozemkůdle GP č.
Zastupitelstvoobce Věžnice souhlasíse zveřejněnim záměru na stněn^u
10814.ostatníploclra o výrněi.e9 m, za pozemek parc. č'
315-2l812019:pozemek parc.^č.
bude
108/3,zalvaďa o výměře 3I m'vše v k. ú.Horní VěŽnice, rozdí|v metrech čtverečných
cenu 8O.-ánr
uhrazenza nabídnutou
Pro:7

Proti: 0

Zdržel se:0

bvlo schváIeno.
Usneseníč.1521201.9
StarostaD. Drahoš: Usnesením,č. 11612019jsme odsouhlasilízveřejnit záměr na prodej
pozemku vedle stavebníchparcel s tím. Že to nebudu zveřejňovat hned,
ale povedeme o tom se zájemci diskuzi' Diskuze probělrla. Se zár,ěry
jsem Vás seznámil na pracovním zastupitelstr,u. Navrhuji tedy toto
usnesení zrušit a nechat zaměŤit v místě kabelové vedení, aby při
případném budoucím prodeji přilehlých pozemků nebylo věcné
břemeno.
Radka Chalupníková:Jaká tedy bude potom cenaza rnetrčtverečný?
StarostaD. Dralroš: cenabude 300.- KČza ntetr]
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Marek Chaluprrík:

Jde o ostatníplochu, ta se u nás prodává běŽně za 80.-Kč za mett.
Ner,idímedůr,od"proč byclrorrrto rrrěli kupovat m5' ostatníplochu za
300,-Kč zanletr.

Radka Ciralupníková:.Teto názor všechZastupite]ů?
StarostaD. Dralroš: Ano je.
MUDr' Wasserbauer:obec do této lokality vložila spoustu peněz. Tím, že je oclrotna to
prodat za 300 ane za 400 jako stavebníparcely, děiá velký ústupek.
Miian Clralupník:

Jenom přeloŽkatransformátorustála přes milion korun.

Radka Chalupníkol,á:Nentuselijste ji dělat.
Milan Clralupník:

V tom případuby ty pozemky byly prakticky neprodejrréa za donrem
byste měli starýtransformátor.

Jan Vlach:

Rozumínr tomu, Že obec dala do lokality spoustu peněz a že na tom
rozhodně nevydělá. Přesto si nernyslím,že cena 300,- Kč za metr je
odpor,ídající.
Navíc si nr5l5|fp' Že obec mohla ušetřit náklady na
parcely, kdyby nestavělakomunikaci 13trvysoko nad terénema potom
netnuselačástparcel zavětžet.Tyto parcely včetrrěté mé jsou docela
utopenéa výstavba donru se tak o něco proďrůí.

Milan Chalupník:

Při stavbě komunikacíjsme se drŽeli projektu' odráŽi se to od toho, Že
na místě uŽ stojí zkolaudovaná lrasičámaa obecní garáŽ, Takže ani
nešlomoc kam ustupovat.Navíc na honrímkonci komunikace isnre to
výrazně sníŽili.Víc to ani nejde"je tam skála.

Jan Vlacir:

Děkuji za vysr,ětlení.

Ndvrh usneseníč.153/2019
Zastupitelstvoobce VěŽnice rušíusneseníč' 11612019
Pro: 7

Proti: 0

Zďrže|se:0

Usneseníč.|5312019bvlo schváleno

Bod 7 _ Obecně závazná lyhláška č.uza0
StarostaD. Drahoš: Byli jsme upozorněni z ministerstva vnitra' Že naše vyhláška by
potřebovala uprar,it, aby splňovala p|atnénoÍny. Pan místostarosta
Mottl tedy s jejich pornocízpracovalvyhláškunovou. Její podobujsme
s vámi konzultovali na minulémpracovnimzasedán|
Ndvrh usneseníč.154/2019
Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje obecně závazn.ou vylrlášku č. 112019,o místním
poplatku Za provoz systému slrromaŽďování' sběru, přeprar,y, třídění, v 'vužívání a
odstraňováníkomunálních odpadů vpředloženém znění.Touto vyhláškou seruší obecně
závaznávyhláškač.1l20I8.Viz přílolrač.8

Pro:7

Proti:O

Zdrže| se:0

Usneseníč.15412019br'lo schváleno.

Bod 8 - Dodatekč,.Íl2aÍ9Dobrosev
StarostaD. Drahoš: Následujícíbod obsahujedodatekke smlouvám o nájmu zemědělských
pozemkůs firmou Dobrosev. Jde o navýšeníceny zanájempozemků.
Milan Clralupník:

Nebude to mít vliv na podanou r'ýpověď pozemků:

StarostaD. Drahoš: Ne. Výpovědnídobaj e 7 |et.Po tu dobujsou smlouvy stále platné.
Ndvrlt usneseníč.155/2019
Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje dodatek ě. Il2019 smluv o nájmu zemědělskýclr
pozemkůčísloAS110001/08ze dne 1.1.2008a číslo4l20I0 Yěž. ze dne 20'9.2010.Viz
příloha záryísuč.9. Podpisem dodatkupověřuje starostuobce.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usneseníč.1'55120|9
br'lo schváleno.

Bod 9 _ Smlouvy o zÍízení
věcnéhobřemene s ČEzDistribuce a.s.
StarostaD. Drahoš: V tomto bodě se jedná o pozemky zasaženépřeioŽkou vedení
k transformátoru u kravína v dolní části obce. Jeden pozemek má obec
x.
společněs p. Salomounovou,proto budeme schvalovat2 smlouvy.
Nóvrh usneseníč.156/2019
Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje Smlouvu o zřízení věcnéhobřemene _ sluŽebnosti ě.
IE-I2-2O06715NBII s firmou ČEZ Distribuce a.s. - viz pŤí|ohazápisu č. 10. Podpisem
smlouvy pověřuje starostuobce.
Pro:7

Proti: 0

Zdrže|se:0

Usneseníč,156/2a19bylo schváleno.
Ndvrh usneseníč.157/20Ig
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o zÍízenívěcnéhobřemene _ sluŽebnosti č.
IE-I2-20067L5NB/2 s firmou ČpZ Distribuce a.s. a Miladou Šalomounovou_ viz příloha
zápisu č.l 1' Podpisem smlouvy pověřuje starostuobce.

Pro:7
Usneseníč.15712019bylo schváleno.

Proti:0

Zdržel se: 0

Bod 10 - Rozpočtovéopatření č.512019
StarostaD. Drahoš: Dalšírrr
bodemje rozpočtor,é
opatřeníě. 5120|9,
Nóvrlt usneseníč.158/2019
Zastupitelstvoobce VěŽnice schvaluje rozpoětovéopatřeníč.5l20I9 .
Pro:6

Proti:0

Zdrže|se: I

Usneseníč,.158120|9bvlo schváleno.

_ PD na chodník7
Bod 1.1.
Starosta D. Dralroš: Márne tu nabídku od pana Pohanky fia zpracování projektové
dokumentacena přístavbukulturrríhodomu.
Núvrlt usneseníč.159/20I9
Zastupitelstvo obce VěŽnice souhlasí se zadáním zpracování projektor,édokumentace na
přístavbusálu kulturníhodomu firmě Ing. LeošPohankazaceÍ7u60 000,- (+ DPH).
Pro:7

Proti: 0

Zdrže|sez0

Usneseníč.t59l2019 bylo schváleno
StarostaD. Drahoš: Dále jsme se vrhli do přípravy opravy chodníků,autobusovézastávky a
vybudovánímíst pro ptecházenípřes silnici III/3503.Na to je potřeba
vypracovat projektovou dokumentaci. Márne fu nabídku od pana
Pohanky.
Nóvrlt usneseníč.160/2019
Zastupitelstvo obce VěŽnice souhlasí se zadánim zptacovžníprojektové dokumentace na
stavebníúpravy a prodlouŽení chodníkůpodél silnice III/3503 firmě Ing. Leoš Pohanka za
cenu 195 000,-(+ DPH).
Pro:9

Proti:0

Zdrže|se:0

Usneseníč.|4112019bvlo schváleno.

Bod 12 _ Zdravotní ústav
StarostaD. Drahoš: obdrŽel jsem nabídku od jihlavského pracoviště Zdravotniho ústaw se
sídlem v ostravě na kontrolu kvality pitnévody' surovévody a vzorků
zČov, Tato nabídkaje pro obec výhodnějšínež stávajicísmlouva'
Návrh smlouvy o dílo rnáte před sebou.

ing. Bc. Josef Málek: molrlo se os]or,itr'ícefirent,aby se zkusila cerraještěsnížit
StarostaD. Drahoš: oslovil jsem ještěVAK. Tato nabídkaod zÚ je výhodnější.Výhodou
je i dislokace tétofinny _ Jihlar,a. Nar.íc obec s nimi uŽ v rninulosti léta
spolupracovala.
Ndvrlt usneseníč.16I/2019
Zastupitelstvoobce VěŽnice schvalujeSmloulrr o dílo č.J0026A19 se Zdtavotnímústavemse
sídlem v ostravě (viz příloha zápisu č. i2)' podpisem smlouvy pověr'uje starostu obce.
Zastupitelstvo obce současněpověiuje starostu obce vypovědět stár'ajícísmlour.u s ÚNs
Kutná Hora k 31.12.2019
Pro:6
Usneseníč.161/2019bvlo schr'áleno

Proti: 0

Zdrže| se: 1

Bod 13.Informace o obecnímúřadu
Starosta na zastupitelstw informoval zastupitelstvo o asfaltovánína'parcelách, situaci kolem
přístavby kulturního domu a chodníků, o tom' Že do rybníkův dolní částiobce se uŽ mohou
umístit ryby - to si vezme na starost SDH Věžnice, o stavu věci plánované směny pozemků
s p. Kutlvašrem u ZŠ,nor,inky k bagroviíníkor1ta řeky Šlapankyoa rukl., o nátěru zastávek,
o proběhlé revizi dětských Mišť v dolní části obce' informoval dále zastupitele o investici
obce do úpravy skluzavky na dětském hřišti u ZŠ, o mnoŽícíchse podnětech na změnu
územníhoplánu a o situaci okolo splavu u Lutriánu.
Návrlt usneseníč.162/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesenéstarostouobce.
Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usneseníč.162/2019bvlo schváleno.

Bod 14 - Rozprava členůzastupitelstva
MarekChalupník: Jak pokračuje
kontrolaZŠaMŠVěznice?
StarostaD. Drahoš: Zatímnenížádnýzávěr.Pan Málek by mohl asi podat víc informací,
jestli mohupoprosit.
Ing.Bc. JosefMálek: Kontrola proběhla. Momentálně zptacovávám zprálu pro
zastupitelstvo.Určitě bude nějakédoporučení
pro zastupitele,které
budenapsiínov zápisez kontroly.

Bod 15- Závěr
ifflffi:a
ověřili:
í)rrXřil j.

poděkovalza uěastvšerrr
čIerrfurr
zastupitelsťva
a popřrílt<rásný
večervšem

,4

Ing.Bc. Ioseť
Má1ek./4!
4..

Ing.Pavel Mottl

Star.osta
David Drďroš.

