Zápis č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 16.12.2020
Bod 1 – Zahájení schůze
Jednání zastupitelstva obce Věžnice bylo svoláno v souladu s §91 odst.1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích a zahájeno starostou Davidem Drahošem. Pan starosta přivítal všechny přítomné
zastupitele.
Přítomno je 8 zastupitelů. Pan místostarosta Ing. P. Mottl je omluven. Starosta shledal
zastupitelstvo jako usnášeníschopné dle §92 odst. 9 zákona o obcích.
Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.
Čas zahájení zastupitelstva: 18:30 hod.

Bod 2 – Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta D. Drahoš: Zapisovatelem pro dnešní zasedání jmenuji pana Adama Drahoše.
Ověřovateli zápisu navrhuji pana Ing. Antonína Kunce a pana MUDr. Stanislava Wasserbauera.

Návrh usnesení č. 118/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Antonína Kunce a pana
MUDr. Stanislava Wasserbauera.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 118/2020 bylo schváleno.

Bod 3 – Schválení programu
Starosta D. Drahoš: Paní ředitelka stáhla žádost o navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Věžnice
na rok 2020, ale zaslala dvě žádosti o výjimku. Takže navrhuji změnu bodu 9 na Žádosti ZŠ a
MŠ o udělení výjimky. A dále rozšíření programu zasedání o body č.13. Darovací smlouva - věci
hospoda, č. 14 Vyřazení majetku, č. 15 plán inventur 2020, č. 16 statut Fond oprav staré
kovárny č.p. 94, č. 17 statut Fond oprav VaK, č. 18 poplatek z popelnice za podnikatelskou
činnost, č. 19 Smlouva s firmou Slunce Vysočiny, a č. 20 sekací traktůrek. Ostatní body se
posunou.

Návrh usnesení č. 119/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice z důvodu stažení žádosti ZŠ o navýšení příspěvku na rok 2020
schvaluje nahrazení bodu 9 bodem žádosti ZŠ a MŠ o udělení výjimky a rozšíření programu
zasedání o body č.13. Darovací smlouva - věci hospoda, č. 14 Vyřazení majetku, č. 15 plán
inventur 2020, č. 16 statut Fond oprav staré kovárny č.p. 94, č. 17 statut Fond oprav VaK, č. 18
poplatek z popelnice za podnikatelskou činnost, č. 19 Smlouva s firmou Slunce Vysočiny, a č.
20 sekací traktůrek. Ostatní body se posunou.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 119/2020 bylo schváleno.
Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Zpráva kontrolního výboru
5) Smlouva o poskytování právních služeb - uran
6) Příloha č. 1/2020 k nájemním smlouvám č. 4/2010 Věž. a AS110001/08
7) Příloha č. 7 ke smlouvě 200664. Služby města Jihlavy
8) Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb
9) Žádosti ZŠ a MŠ Věžnice o udělení výjimky
10) Pozemky ČOV
11) Prodej částí pozemku 159/7
12) Pronájem hospody
13) Darovací smlouva – věci hospoda
14) Vyřazení majetku
15) Plán inventur 2020
16) Statut Fond oprav staré kovárny č.p. 94
17) Statut Fond oprav VaK
18) Poplatek z popelnice za podnikatelskou činnost
19) Smlouva s firmou Slunce Vysočiny
20) Sekací traktůrek
21) Rozpočtové opatření č. 8/2020
22) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Věžnice
23) Ekonomická činnost
24) Vodné a stočné pro rok 2021
25) Navýšení úvazku druhého obecního zaměstnance
26) Rozpočet ZŠ A MŠ Věžnice na rok 2021
27) Rozpočet obce Věžnice na rok 2021
28) Střednědobý výhled obce Věžnice na roky 2022-2023
29) Plán rozvoje obce na rok 2021
30) Žádosti občanů
31) Informace z činnosti úřadu
32) Rozprava členů zastupitelstva
33) Závěr

Návrh usnesení č. 120/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšířený program zasedání. Viz příloha zápisu č. 2
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 120/2020 bylo schváleno.

Bod 4 – Zpráva Kontrolního výboru
Starosta D. Drahoš: Čtvrtým bodem je zpráva kontrolního výboru. Zprávu máme před sebou.
Předávám tedy slovo předsedovi kontrolního výboru.

Ing. Vítězslav Kunc: Kontrolní výbor se sešel na obecním úřadu dne 9.12.2020. Zkontrolovali
jsme plnění usnesení. Zaměřili jsme se na nesplněná usnesení. Zprávu o kontrole máme před
sebou. V ní jako kontrolní výbor navrhujeme při usneseních týkajících se prodeje pozemků
dávat termín na dokončení prodeje do 1 roku od přijetí usnesení.

Návrh usnesení č. 121/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí Zápis kontrolního výboru z kontroly provedené
9.12.2020. Viz. příloha zápisu č. 3
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 121/2020 bylo schváleno.

Bod 5 – Smlouva o poskytování právních služeb – uran
Starosta D. Drahoš: Jedná se o novou smlouvu s panem Klimentem, který nás už delší dobu
zastupuje v této záležitosti.

Návrh usnesení č. 122/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb s Mgr et Bc.
Lubošem Klimentem. Viz příloha zápisu č. 4. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 122/2020 bylo schváleno.

Bod 6 - Příloha č. 1/2020 k nájemním smlouvám č. 4/2010 Věž. a AS110001/08
Starosta D. Drahoš: V tomto bodě jde o dodatek s Dobrosevem, kde se aktualizuje výměra
pronajatých pozemků. Není to ten původní dodatek, který jsem posílal v podkladech
k dnešnímu zasedání. Na základě podnětu p. Milana Chalupníka jsme společně provedli
kontrolu pozemků uvedených v dodatku s pozemky, na které Dobrosev čerpá dotace: Nalezli
jsme rozdíly cca 5 ha. Ty oni uznali a jsou již uvedené v tomto dodatku, který máme před
sebou. V lednu to s nimi ještě budu řešit zpětně.

Návrh usnesení č. 123/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje přílohu č. 1/2020 k nájemním smlouvám č. 4/2010 Věž.
a AS110001/08 s firmou Dobrosev a.s. Viz příloha zápisu č. 5. Podpisem pověřuje starostu
obce.
Pro: 8

Proti: 0

Usnesení č. 123/2020 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

Bod 7 - Příloha č. 7 ke smlouvě 200664. Služby města Jihlavy
Starosta D. Drahoš: Tato příloha reaguje hlavně na očekávané schválení nového zákona o
odpadech. Je tam rozpoložkovaná cena za odvoz komunálního odpadu. Cena zatím nebude
vyšší. Ale jestli dojde ke schválení nového zákona s platností od 1.1.2021, tak se některé
položky navýší dle znění tohoto zákona.

Návrh usnesení č. 124/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje přílohu č. 7 ke smlouvě 200664 s firmou Služby města
Jihlavy s.r.o. Viz příloha zápisu č. 6. Podpisem pověřuje starostu obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 124/2020 bylo schváleno.

Bod 8 - Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb
Starosta D. Drahoš:

Jedná se o novou smlouvu s Krajskou knihovnou Vysočiny.

Návrh usnesení č. 125/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb
s Krajskou knihovnou Vysočiny. Viz příloha zápisu č. 7. Podpisem smlouvy pověřuje starostu
obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 125/2020 bylo schváleno.

Bod 9 - Žádosti ZŠ a MŠ Věžnice o udělení výjimky
Starosta D. Drahoš: Paní ředitelka posla dvě žádosti o udělení výjimky z nejnižšího počtu
žáků ve škole a ve školní družině. Volal jsem i na Krajský úřad, jestli schválení těchto výjimek
neznamená, že budeme muset dotovat platy z obecního rozpočtu. Byl jsem úřednicí ujištěn,
že na výplaty tyto výjimky nebudou mít vliv, protože to podle PHMAX vyjde.

Návrh usnesení č. 126/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků ve školní družině pro
školní rok 2020/2021 pro Základní školu a Mateřskou školu Věžnice.
Pro: 8

Proti: 0

Usnesení č. 126/2020 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 127/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v Základní škole pro
školní rok 2020/2021 pro Základní školu a Mateřskou školu Věžnice.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 127/2020 bylo schváleno.

Bod 10 – Pozemky ČOV
Starosta D. Drahoš: Máme před sebou návrh kupní a darovací smlouvy na pozemky pod
čistírnou odpadních vod. Rád bych uvedl tuto záležitost na katastru do pořádku. Darovací
smlouva je s p. Sedláčkem, který nyní spoluvlastní pozemky, za které už obec zaplatila bývalým
majitelům. Kupní smlouva je s p. Chalupníkem. Ten má pozemky pod příjezdovou cestou. Toto
je první krok k tomu, abychom zapsali čistírnu do katastru. Potom ještě zbývá pořešit Povodí
Vltavy, které vlastní asi 40 m2, a 5 spolumajitelů pozemků p. Sedláčka. To uděláme ale až
v dalším kroku.
Návrh usnesení č. 128/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Kupní a darovací smlouvu s Bohuslavem Chalupníkem,
Věžnice 26 a Lubošem Sedláčkem, Věžnice 117. Viz příloha zápisu č. 8. Podpisem smlouvy
pověřuje starostu obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 128/2020 bylo schváleno.

Bod 11 – Prodej části pozemku 159/7
Starosta D. Drahoš: Na minulém zastupitelstvu jsme schválili zveřejnit ještě jednou záměr na
prodej částí pozemku 159/7 v k.ú. Horní Věžnice. Obešel jsem 3 stavebníky, kteří si nepodali
žádost v prvním kole. Přišla nabídka od p. Jelínkové. Zbylí dva stavebníci nemají zájem.
Poté starosta otevřel obálku a přednesl zastupitelům nabídku paní Jelínkové a pana Škuly,
která byla v souladu se zveřejněným záměrem. Zastupitelé se shodli na tom, že nic nebrání
tomu, aby se nyní odsouhlasil prodej jim i dvěma zájemcům z prvního kola, protože jde o
sousední pozemky.

Návrh usnesení č. 129/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje prodej části pozemku parc. č. 159/7 přiléhající k
pozemku parc. č. 1292/1 vše v k.ú. Horní Věžnice o výměře cca 140 m2 manželům Janu a
Magdaleně Vlachovým, Věžnice 33, za nabídnutou cenu 300 Kč/m2, s tím, že prodej bude
zrealizován do 31.12.2021. Zaměření pozemku provede obec.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 129/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 130/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje prodej části pozemku parc. č. 159/7 přiléhající k
pozemku parc. č. 159/2 vše v k.ú. Horní Věžnice o výměře cca 195 m2 Jaroslavě Jelínkové,
bytem Nad Háječkem 1217 Polná a Milanu Škulovi, bytem Topol 19, za nabídnutou cenu 300
Kč/m2, s tím, že prodej bude zrealizován do 31.12.2021. Zaměření pozemku provede obec
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 130/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 131/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje prodej části pozemku parc. č. 159/7 přiléhající k
pozemku parc. č. 159/1 vše v k.ú. Horní Věžnice o výměře cca 300 m2 Tomáši Singerovi, bytem
Alej svobody 933 Polná za nabídnutou cenu 300 Kč/m2, s tím, že prodej bude zrealizován do
31.12.2021. Zaměření pozemku provede obec
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 131/2020 bylo schváleno.

Bod 12 – Pronájem hospody
Starosta D. Drahoš:

Přišla jedna nabídka. Tu teď přečtu.

Starosta poté otevřel obálku a přednesl nabídku pana Lamberta, která byla v souladu
s vyhlášeným záměrem. Nikdo ze zastupitelů neměl námitek.

Návrh usnesení č. 132/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje pronájem hospody panu Pavlu Lambertovi, bytem
Severní 446, Libice nad Cidlinou. A to od 1.1.2021 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3
měsíce za nabídnutou cenu 100Kč/měsíc plus náklady na sítě. Podpisem nájemní smlouvy
pověřuje starostu obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 132/2020 bylo schváleno.

Bod 13 – Darovací smlouva hospoda
Starosta D. Drahoš: Jak jsem již informoval na pracovním zastupitelstvu. Ta parta lidí, která
udržovala poslední 3 roky hospodu v chodu, se rozhodla, že všechny věci, které se do hospody

pořídili za tu dobu, daruje obci, aby to dále sloužilo lidem jako vybavení hospody. Darujícím
bude Aleš Adamec.

Návrh usnesení č. 133/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje darovací smlouvu s Alešem Adamcem bytem Věžnice
17. Viz příloha zápisu č. 9. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 133/2020 bylo schváleno.

Bod 14 – vyřazení majetku
Starosta D. Drahoš: Jedná se o majetek, který je určen k vyřazení na základě loňských
inventur. Seznam máme před sebou.

Návrh usnesení č. 134/2020.
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí s vyřazením majetku z evidence dle předloženého
seznamu. Viz příloha zápisu č. 10.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 134/2020 bylo schváleno.

Bod 15 – Plán inventur 2020
Starosta D. Drahoš:

Připravil jsem plán inventur pro letošek.

Návrh usnesení č. 135/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje plán inventur na rok 2020. Viz příloha zápisu č. 11.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 135/2020 bylo schváleno.

Bod 16 - Statut Fond oprav staré kovárny č.p. 94
Starosta D. Drahoš: Na opravu kovárny máme zřízený transparentní účet. Při dílčí kontrole
nám bylo doporučeno, abychom to účtovali jako fond. Takže jsem připravil tento statut fondu.

Návrh usnesení č. 136/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Statut Fondu oprav staré kovárny č.p. 94. viz příloha
zápisu č. 12
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 136/2020 bylo schváleno.

Bod 17 - Statut Fond oprav VaK
Starosta D. Drahoš: To je podobné jako v předcházejícím bodě. Máme zřízený speciální účet
na údržbu vodovodů a kanalizace. Lepší bude, když to bude mít status fondu a bude se to
účtovat jako fond.

Návrh usnesení č. 137/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Statut Fondu oprav vodovodů, kanalizace a čistírny
odpadních vod. Viz příloha zápisu č. 13
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 137/2020 bylo schváleno.

Bod 18 - Poplatek z popelnice za podnikatelskou činnost
Starosta D. Drahoš: Oslovil mě p. Řehák ze Slunce Vysočiny, že nemají s obcí uzavřenou
smlouvu o odpadech. Abychom ji s nimi mohli uzavřít, musíme stanovit výši poplatku. Navrhuji
1500,- Kč z jedné popelnice za rok.
Návrh usnesení č. 138/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice stanovuje poplatek z popelnice za podnikatelskou činnost ve výši
1500 Kč za rok.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 138/2020 bylo schváleno.

Bod 19 - Smlouva s firmou Slunce Vysočiny
Starosta D. Drahoš:

Navazujeme na předcházející bod. Smlouvu máme před sebou.

Návrh usnesení č. 139/2020

Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o odvozu a ukládání komunálního odpadu č.
1/2020 s firmou Slunce Vysočiny s.r.o. Viz příloha zápisu č. 14. Podpisem smlouvy pověřuje
starostu obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 139/2020 bylo schváleno.

Bod 20 – Sekací traktůrek
Starosta D. Drahoš: Minulý týden jsem byl v Jihlavě pro nějaké náhradní díly do křovinořezů
a na prodejně měli v nabídce předváděcí traktůrek se slevou. Nechal jsem si od nich poslat
nabídku. Tu máme před sebou. Bavili jsme se o tom s p. Jaroslavem Kuncem a určitě bychom
ho užili. Ten starý traktůrek bychom si ještě nechali, dokud bude fungovat. Je už hodně krát
spravovaný. Mohou sekat oba společně. Udržujeme velké plochy. Letos jsme celý rok používali
také traktůrek od fotbalistů. Ti ho nepotřebovali, protože předělávají hřiště.

Návrh usnesení č. 140/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí s nákupem zahradního traktoru Starjet UJ 102-22 P5 za
cenu 99 000 Kč dle předložené nabídky. Viz příloha zápisu č. 15.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 140/2020 bylo schváleno.

Bod 21 - Rozpočtové opatření č. 8/2020
Starosta D. Drahoš: Rozpočtové opatření máme před sebou. V tomto bodě budeme i
schvalovat usnesení k závěrečným rozpočtovým opatřením k 31.12.2020.

Návrh usnesení č. 141/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2020. Viz příloha zápisu č. 16.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 141/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 142/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice pověřuje starostu provedením rozpočtových opatření č. 9/2020 k
31. 12.2020 a to následovně: v příjmových položkách může provádět libovolné povýšení,
respektive ponížení. Ve výdajích může povýšení v jednom paragrafu provádět do výše max. 50

000 Kč, a ponížení může provádět neomezeně. O provedených změnách bude informovat na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 142/2020 bylo schváleno.

Bod 22 - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Věžnice
Starosta D. Drahoš:
sebou.

Dne 1. prosince 2020 proběhl dílčí audit hospodaření. Zápis máme před

Návrh usnesení č. 143/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Věžnice ze dne 1.12.2020. Viz příloha zápisu č. 17.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 143/2020 bylo schváleno.

Bod 23 - Ekonomická činnost
Starosta D. Drahoš: Jak jsem Vás již informoval, tak od nového roku bychom chtěli vést
ekonomickou činnost společně v hlavní činnosti. V současnosti se to vede odděleně. Ale už to
není potřeba. Většina obcí to vede společně. Po konzultaci s úřednicí na krajském úřadu
navrhuji následující usnesení.

Návrh usnesení č. 144/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ukončení hospodářské činnosti k 31.12.2020.
Ekonomické činnosti (např. provozování vodovodu, ČOV, pronájmy, obhospodařování lesů
apod.) bude účtováno v hlavní činnosti dle platných zákonů.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 144/2020 bylo schváleno.

Bod 24 - Vodné a stočné pro rok 2021
Starosta D. Drahoš: Tabulku se skutečnými náklady na provoz vodovodů a kanalizace
v letošním roce jsem Vám posílal. Máme ji i před sebou. Ještě před jejím vypracováním jsme
se na pracovním zastupitelstvu bavili o navýšení stočného o 5 Kč/m3. Po vypracování této
tabulky bychom měli zvážit i navýšení vodného o 5 Kč/m3. Obec to stejně bude dotovat. Navíc
očekáváme nižší příjmy kvůli vládním krokům.

MUDr. S. Wasserbauer: Kdybychom odsouhlasili zvýšení ceny vodného z 25 Kč/m3 na 30
Kč/m3, tak při průměrné spotřebě to dělá na vodném pro 4člennou domácnost nárůst o cca
600 Kč ročně.
Ing. J. Málek:
Já bych stočné nezdražoval. Protože to se platí paušálem. Tam nemá
člověk šanci to snížit. S vodou můžete šetřit a zaplatíte méně.
Milan Chalupník:
Kdybychom zvedli stočné z 15 Kč/m3 na 20Kč/m3, tak to bude znamenat
zvýšení na osobu méně než 200 Kč za rok.
Starosta D. Drahoš: Když bychom pro rok 2021 schválili vodné ve výši 30 Kč/m3 bez DPH a
stočné ve výši 20 Kč/m3 bez DPH, tak v porovnání se sousedními Šlapanovem a Brzkovem
budeme stále nejlevnější. Měli bychom to schválit.
Návrh usnesení č. 145/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice stanovuje s platností od 1.1.2021 vodné ve výši 30 Kč/m3 bez DPH
a stočné ve výši 20 Kč/m3 bez DPH.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 145/2020 bylo schváleno.

Bod 25 - Navýšení úvazku druhého obecního zaměstnance
Starosta D. Drahoš: V současnosti máme schválenou pro druhého zaměstnance obce výši
úvazku 0,5. Navrhuji navýšení na 0,6. Pokud chceme obec více a lépe udržovat, je to nezbytné.

Návrh usnesení č. 146/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí s navýšením výše pracovního úvazku pro druhého
zaměstnance obce na 0,6 pracovního úvazku.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 146/2020 bylo schváleno.

Bod 26 – Rozpočet ZŠ A MŠ Věžnice na rok 2021
Starosta D. Drahoš:

Máme před sebou nyní návrh rozpočtu školy pro příští rok.

Návrh usnesení č. 147/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Věžnice na rok 2021 v předloženém
znění. Viz příloha zápisu č. 18.
Pro: 8

Proti: 0

Usnesení č. 147/2020 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

Bod 27 - Rozpočet obce Věžnice na rok 2021
Starosta D. Drahoš:
všichni před sebou.

Rozpočet jsme probírali na pracovním zastupitelstvu. Máme ho tu

Návrh usnesení č. 148/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Rozpočet obce Věžnice na rok 2021 v paragrafovém
znění. Viz příloha zápisu č. 19.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 148/2020 bylo schváleno.

Bod 28 - Střednědobý výhled obce Věžnice na roky 2022-2023
Starosta D. Drahoš: Výhled jsme také probírali. Sice máme schválený na období 2021-2025,
ale po letošních změnách bylo třeba ho aktualizovat. Myslím si, že bude lepší, pokud každý rok
připravíme výhled na další následující dva roky. Bude to přesnější. I jiné obce to tak dělají.

Návrh usnesení č. 149/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Střednědobý výhled obce Věžnice na období 2022-2023.
Viz příloha zápisu č. 20.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 149/2020 bylo schváleno.

Bod 29 - Plán rozvoje obce na rok 2021
V tomto bodě zastupitelé debatovali o plánovaných akcích pro rok 2021 a shodli se na
následujícím, s tím, že u některých akcí se bude jednat pouze o jejich přípravu či projektovou
dokumentaci, případně zahájení akce.

Návrh usnesení č. 150/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje v rámci rozvoje obce v roce 2021 akce: „Napojení
nových vrtů na vodovod v horní části obce“, „Multisportovní hřiště“, „Oprava staré kovárny“,
„Úprava kontejnerových stání“, „Úprava prostranství u Klábenešovy kapličky“, „Přístavba a
přestavba sálu KD“, „Splav u Lutriánu“, „Rekonstrukce budovy ZŠ“, „Oprava místních
komunikací“, „Oprava opony v KD“, „Vybudování pomníku padlým“, „Oprava budovy
Obecního úřadu“.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 150/2020 bylo schváleno.

Bod 30 - Žádosti občanů
Starosta D. Drahoš: Přišly dvě žádosti občanů. První je od pana Ivana Landy, který by rád
koupil části obecních pozemků, které má na zahradě. Jde o cca 150 m2.

Návrh usnesení č. 151/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí se zveřejněním záměru na prodej části pozemků parc. č.
105/24, 135/3 a 135/1 vše v k.ú Dolní Věžnice o celkové výměře cca 150 m2.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 151/2020 bylo schváleno.

Starosta D. Drahoš: Druhá žádost je od pana Bohuslava Chalupníka, který by si rád
pronajmul část pozemku před domem, kterou využívá jako zahrádku. Je dobře, že to lidé chtějí
řešit, ale už minulé zastupitelstvo se rozhodlo, že pozemky nebude zbytečně pronajímat.
Udělal bych nejprve nějakou směrnici a potom podle ní začal rozhodovat o pronájmech.
Koukal jsem a někde takovou směrnici mají. Stejně se k tomu potom vždycky bude muset
vyjadřovat zastupitelstvo, ale budou už jasně dané podmínky.

Návrh usnesení č. 152/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice zamítá žádost pana Bohuslava Chalupníka Věžnice 26 ze dne
7.12.2020 na pronájem části pozemku parc. č. 1216/3 v k.ú. Horní Věžnice o výměře cca 116
m2. Zastupitelstvo obce Věžnice zároveň ukládá starostovi vypracování směrnice o nájmu
(pachtu) a výpůjčce pozemků ve vlastnictví obce nesloužících k podnikání.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 152/2020 bylo schváleno.

Bod 31 - Informace z činnosti úřadu
Starosta obce D. Drahoš v tomto bodě informoval zastupitele ohledně situace s obecními
zaměstnanci, předal zastupitelům informace z VH Svazu obcí Přibyslavsko, VH mikroregionu
Polensko a VH Lesního družstva. Dále informoval zastupitele o aktuálním stavu u všech žádostí
o dotace a u všech probíhajících akcí.

Návrh usnesení č. 153/2020
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou obce.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 153/2020 bylo schváleno.

Bod 32 – Rozprava členů zastupitelstva
V tomto bodě zastupitelé dále hovořili o plánech na rok 2021 a hodnotili rok 2020.

Bod 33 – Závěr
Na závěr poděkoval pan starosta všem zastupitelům za práci v roce 2020. Předal zastupitelům
dárkové balíčky a popřál všem klidné svátky a všechno nejlepší do nového roku.

Ověřili:
Ing. Antonín Kunc ……………………………………

MUDr. Stanislav Wasserbauer ……………………………………

starosta David Drahoš ……………………………………..

