Zápis č.11 ze zaseďánízastupitelstr,aobce Věžnice konanéhodne

26.9. 2aÍ9

Bod 1 _zabájenísclrůze
Jednárrízastupitelstvaobce \/ěŽnicebylo sr,olánov souladus $91 odst. ! zákonaě.2018/2000
Sb., o obcích a zahájeno starostouDar,idem Drahošem'Pan starostapr'ir'ítalr,šeclrnypřítomné
zasťupitelea hosty.
].
Přítomno při zahájeníschůzezastupitelstvaje 9 jelro členů.Starosta sh1edalzastupitelstr,o
jako usnášen.ísclropné
dle $ 92 odst. 9 zákona o obcícir.
Pr'ílolrouč.i je prezenčnílistina zastupitelůa lrostů
Ze zasedánízastupitelstvaje pot'izován zvukový záznam.
Časzahájenízasedánízastupitelsťva:19:30hod.

zápisu
Bod 2 _ určenízapisor'atelea or'ěřovat.elů
StarostaD. Drahoš: Zapíso:,atelkoupro zasedánízastupitelstvakonanéirodrre 26.9.2019
por'ěřuji paní Bc. Kris|i'nu Perničkovou.A jako ověi'ovatelezápisu
pověřuji pana Ing. AntonínaKunce a MUDr. StanislavaWasserbauera.
Ncívrlt usnesercíč.126/2019
Zastupitelstvoobce VěŽnice schvaluje ověřovatele zápisu pana lrrg. Antonína Kunce a pana
MUDr. StanislavaWasserbauera.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usneseníč.126l2aÍ9bylo schváleno.

Bod 3 _ SchváIeníprograrnu
StarostaD. Drahoš: Navrhuji rozšířeníprogramu o bod č.9_ výběrovéŤízení
na novévrty,
_
_
bod č.10 Volba členůdo školskérady a o bod č'11 Smlouva č'
10300466/00ó
Ntívrh usneseníč.127/2019
programuo bod č.9 VýběrovéŤizenína nové
Zastupitelstvoobce VěŽrriceschr'alujerozšíření
vrty, bod ě. 10 Volba ělenůškolskérady a bod ě. 11 Smlouva č.103004666l0a6. ostatníbody
se posunou.
Proti: 0
Pro: 9
Zdržel se: 0
Usneseníč.12712019bylo schváleno.
Prosram

1) Zabájení
2) Určeníor'ěřor'atelůzápisu a zapisorzatele
3) Scirválení programu
4) Kontrola usnesení
5) Prodej pozernků
6) Směna pozemků
7) Dodatek č.1 ke smlouvě o úr'ěruč.03179814a9
8) Výpověď snrluv o nájmu zerrrědělskýchpozerrrků.
9) Vý,běroi'étízenína novér'rty
10)Voiba členůškolskérady
11)Smiouvač.103004661006
12)Informaceo činnostiobecnílroúřadu
13) Rozprar'a členůzastupitelstva
14\Závěr

Návrlt usnesení č,128/2019
Zastupitelstr,oobce VěŽrrice schvaluje rozšířenýprogram zased,ání.
\Iiz přílolra zápisu č.2.
Pro: 9

Proti: 0

Zdr.želse: 0

Usneseníč.128l2aÍ9bylo schváleno.

Bod 4 - Kontrola usneseníz minulých zasedání.
StarostaD. Drahoš: Z poslední kontroly usnesení z minulých zasedání nanr jich ještě
několik zbyvá k dořešení.Usnesení č,.72lz0l8 bude upraverro,č'
7812018se nyní t'ešía je na katastru.Usneseníč.7912018,zde přibyli
nové skutečnosti.Pan
staršízemře|, takžeaŽ se ryř.ídídědictví,
posuneÍle se dále Usneseníě.9Ll2019 stále není podepsáno,usnesení
ě.92/2019 již nyní probíhá.Dále je v procesu usneseď ě. I1I120I9 a
usneseníě. 116/20)'9.Usnesení č. 1I7l20I9 zatím není splněno, ale
jsem domlur'en s panem Matouškem, Že přijede do Yěžnic a
podepíšemeto. Usnesení č. I20l20Í9 s Aquasysem _ jtž si odebral
vzorky. Usnesení č. I2I|20I9 _ ještě není podepsána s Rekostavem
Smlouva o dílo.
Nttvrlt usneseníč.129/2019
Zastupitelsťvoobce VěŽnice bere na vědomí kontrolu usneseníz minulýclr zasedání.
Pro: 9
Usneseníč..|29nap

Proti:O

Zďrželse:0

bylo schr'áleno

Starosta D. Drahoš: Dále byclr chtěl navrhnout zrušeníčásti usneseníč.78/2019,kterése
týkalo koupení cistemy. Tehdy jsrne se domluvili, Že nebuderne
cistenru kupovat, a aby ta částo cisterně nebylastálenesplněná,
b1'loby
lepšízrušit danou částusrresení.

usneseníč.130/20Í9
Zastupitelstr'o
obce\/ěŽnicerušíčástusnesení
ě.7212019týkající
se nákupucisterrryna vodu.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usneseníč..13u2a19 bylo schváleno

Bod5-Prodej pozemku
Starosta D. Dr.alroš: Bylo l,ypsárro někoiik záměrů n.aprodej pozerrrkůa rra kaŽdý pozemek
nárrrpi'išlanabídka.Nyní je zde společrrěoter'ř.errre.
Pr'''nínabídkaje od
parrí
t, kterénabizí 80 Kč/rrr,.
Ndvrh usneseni č.131/2019
Zastupitelstr'o obce VěŽnice schvaluje prodej pozenrku parc. ě. 5713 zastavěná ploclra a
rrádr'oříg výměře 2 m2 a pozemku parc. ě.5712 zastavěnáploclraa nádvoří o r1'rněře7I m2
v k. ú. Doiní VěŽrrice oaní
a parrí
obě
'.
Za cenu 80,.lm2.Podpisem snrlour1,por'ěřujestar.ostuobce.
byem
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usneseníč.131120Í9bvlo schváleno.
StarostaD. Drairoš: Další nabídkaje od pana
který nabízí za pozemek
pozemek
40Kěln" s tím,Že si neclrá zaměŤit
na vlastnínaklady.
Ndvrlt usnesení č.132/2019
Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje pr.odejčásti pozemku parc' č, 2Il2 ostatníplocha
o výměře cca 70 m2 v k.ú. Horní VěŽnice panu za cenu 40,Jm2.
Kupující na vlastní náklady zajisti zaměř'eníza přítomnostizástupce obce, tak aby byl převod
realizován do 31. 5.2020. Podpisem kupnísmlouvy pověřuje starostuobce.
Proti:0
Pro: 8
Zďrže|se:I
Usneseníč.|32DaÍ9 bvlo schváleno.
StarostaD. Drahoš: Dalšíobálka obsahujenabídkuod manŽelů.
kteŤínabízíza pro dáv artýpozemek 40 Kěl m2
NtÍvrlt usneseníč.133/2019
Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje prodej částipozemku parc. ě. 2Il2 ostatníplocha o
qiměře cca95 nr2 v k.ú.Horní VěŽnice
Lbytem
Za cenl 40lm2. Kupujícína r,lastnínáklady zajistízanrěřeníza přítomnosti zástupce obce,

tak aby byl přer'od realizován do 31. 5.2020. Podpisern kuprrísmlour,y pověřuje starostu
obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usneseníč.Í3312019br'lo schváIeno.
Star.ostaD. Drahoš: Jako dalšítu máme Žádosto prodej pozemlcu'panu
vÍajízájem o koupi parcelyě.15916.
Ndvrh usneseníč,]34/2aI9
Zastupitelstvo obce VěŽnice schvaluje Kupní smiour'u s
lla prodej starlebníparcely č.7>916,l,iz
.
příloha záptsu č.3. Podpisem snrlouvy pověr=uje
star.ostu
obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usneseníč.134nas br'lo schváleno.

StarostaD. Drahoš: Dalšímzájemcemo parceluje parrí
parceluě.159/2.

, která ná zájem o

NttvrÍtasnesetcí
č.135/2019
Zastupitelstrloobce VěŽnice schvalujeKupní smlour.us
., na prodejstavebníparcelyě. 15912,r'iz pr'ílolra
zápisu č.4. Podpisem
smlouvypor,ěřujestarostuobce
Pro: 9

Proti: O

Zdrželse:0

Usneseníč.135l2al9bvlo schváleno.
Bod6_Srněnapozemku
StarostaD. Dralroš: obec zveřejnila záměr na směnupozemku a přišla nabídkaod pana
. Jednáse směnupozemkůu fotbalovóhohřiště.
Ndvrlt usneseníč.136/2019

'
', byem
Zastupitelstvoobce Věžnicesouhlasíse směnoupozemkůs
částpozemkuparc. č. 3s2 twa|ý travníporosto vj'měře cca 910 m2, č,ást
pozemkuparc.č.36616trvalý travníporosto vý'rněřecca 450m2'částpozemkuparc.č.360lI
ostatď plochao výměřecca37I m2 aěástpozemkuparc'ě. I22a ostatní
plochao výměřecca
I42m2,celkemcca7873m2vmajetkuobceVěŽnice
zaěástipozemkuparc.
č.361ovýměře
cca84m2všev k. ú.HorníVěŽnicev rnajetkupanaVawouška.Rozdílv metreclrčtvereěných
bude uhrazen Za cenu 80,-/m2. Pan Vavroušekna vlastní nríkladyzajistí zaměŤeniza
přítomnostizástupceobce,tak aby byl převod realizovén
do 31. 5.2020. Podpiserrrsměnné
smlouvypověřujestarostuobce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželse:a
Usneseníč.136/2a19b}'loschváleno.

E-

Bod 7 _ Dodatek č.1 ke smlouvě o úr'ěruč.031798Í4a9
StarostaD' Dralroš: Jde o dodatek ke snrlour,ěo úvěru. .Iedná se o dodatek. kterým se
pr*esouvajípenize zkapítol, kterése neryčerpaly, do kapitoly, kde jsou
r,ětšínáklady.
Nóvrh usneserc'í
č.137/2019
Zastupitelstvoobce VěŽnice sclrvalujedodatek č. 1 ke snrlour,ěo úr'ěruč.03i7981409 _viz
příloha zápisu č.5. Podpisenrsmlouvy pověr=uje
starostuobce.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

UsnesenÍč.13712019b}'loschváleno.

Bod 8 - Výpověď'smluv o nájmu zemědělskýctrpozemků
StarostaD. Dralroš: Následující bod obsairuje vjpověď smluv o nájmu zernědělskýclr
pozemků s firmou Dobrosev. ýýporzědnídoba je u těchto smluv sedrn
let. Pan pi.edsedabyl osobněinformován.
Ndvrlt usneseni č.138/2019
Zastupitelstvo obce VěŽnice sclrvaluje výpověď smluv o nájnru zemědělských pozemiiů ěíslo
AS110001/08ze dne 1. 1. 2008 a ěíslo4l201aYěŽ. ze dne 20. 9.2010 _ viz ořílohač.6.
podpisernqýpovědi pověřuje starostuobce.

Pr o : 9

P r oti:0

Zdrže|se:0

Usneseníč.13812019
bylo schváleno.

Bod9_Výběrovétízeni
StarostaD. Dralroš: Probělrlo výběroi'é Ťízenína průzkumnévrty. V úterý dne 24. 9. 2a19
proběhlo na obecním uřadě otevírání obálek. Celkem přišly čtyři
nabídky.Z toho nejlépevyšlanabídkaod Artemie, která ale nedoloŽila
jednu z dtiležitýclrnáleŽitostí.V torn případě byla akceptována druhá
nejlepšínabídka,.ato od finny Chemcomex' a.s. za cenLl896 300 Kč
bez DPH. Přikládám zžxoveň'
i návrh Smlouvy o dílo.
MUDr. Wasserbauer:V bodě částitři v bodě plněníje slovo předpokládaný' Myslím, Že by
bylo r'lrodrrého nalrradit slor,ern koneěný. Jinak by si obec nemohla
nárokovat sankce' které by nedodrŽenímtermínu rnolrly byt' a jsou
psány ve smlouvě.
Ndvrh usneseni č.139/2019

Zastupitelsti,o
ob,ceVěŽnice.sclrvaluje
upravenouSnrlour.uo dílos ÍinnouClrenrconrex
a.s.'
Elišk1'Př.enryslor'n5,
379.156 00 Pra]ra5. \rtz přílolrazápisuč'7. Podpisemsmlour'vpor,ěřuje
starostuobce
Pro:9

Proti:a

Zdrželse:O

Usneseníč.L39/zaLgbvlo schr'áleno.

Bod 10 _ Skolská raďa
StarostaD. Drahoš: Dalšírrrboderrrje r'olba člerruškolskérady. Po diskuzi na pracor'ním
jsrrre se shodli na jrnenovánído školskéradv parraIng.
zasťupitelstrrr,
Vítězsiar,aKunce a pana Adanra Dralioše.
Nttvrlt usnesení č.I40/20Í9
Zastupitelstrlo obce VěŽnice jrrrenuje zástupce obce za členyškolskérady v ZŠ a MŠ VěŽnice
pana Ing. VítězslavaKunce a panaAcÍanraDrahoše.
Pro:7
Proti: 0
Zdržel se:2
Usneseníč.ualzilÍg bvlo schváleno.

Bod 11 - Věcnébřemeno Eo|{
StarostaD' Drairoš: Tuto snrlournrjsme schválili, ale došlo ke znrěně. proto je nutné
předclrazející
zrušita novou schválit.
Návrlt usneseni č.141/2019
Zastirpitelswo obce VěŽnice ruší usnesení č. 99l20I9 a sclrvaluje novou smlour'u č.
10300406661006
o snrlouvěbudoucío zŤízení
r'ěcnéhobřemenes firmou E.on Distribuce a.s'
příloha
Viz
zápisu č.8. Podpisem smlouly pověřuje star.ostu
obce.
Pro:9
Proti: 0
Zdrže| se 0
Usneseníě, |,4Í/2019br'Io schr'áleno.

Bod 1.2_ Informace o obecnímúřadu
Starosta na zastupitelstvu informoval zastupitelstvo o dalšíclrzájemcích o parcely v areálu
bývalého IZD. DáLe je obeznámil suzar'írkou komunikace kvůli opravě a následné opravě
komunikací po celéobci. Následně probělrla infornrace o plánovanéopravě vodor'odu.
Ndvrh usneseni č.I42/20I9
Zastupitelstvoobce VěŽnice bere na vědomíinformacepřednesenéstarostouobce.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usneseníč.Í42l2tÍ9bvlo,schr'áleno.

Bod 13 _ Rozprava členůzastupitelstr'a
Radka Ciraluprríkor'á:Jakpokr.ačuje
kontrolaZŠa MŠ VěŽirice?
StarostaD. Drairoš: Zatím není Žádný závěr. Kontrola stále pr.obílráa myslírrr,Že tady pan
\4á1ekby mohl asi podat víc informací,jestli moiru iroprosit'
Ing. Josef Málek:

Kontrola stále probíhá a ještějsrrreji neukončili'A myslím si, Že do
nrěsíceta kontrola bude asi ukončenaa budou výsledky' Určitě br-rde
rrějďlé doporučerrípro zastupitele, které bude napsáno v zápise
z kontroly.

Bod 14 _ Závěr
Pan starostapoděkovaL za účastrzšemčlenůmzastupitelstva a popřál krásný r'ečerr'šem
pr'ítonrným

ověři1i:
MUDr. Stanislar,\4/asserbauer
. . ..

StarostaDavid Drahoš.

