Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 5. 2. 2021
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 všech 9 zastupitelů. Starosta shledal zastupitelstvo jako usnášeníschopné dle §92
odst. 9 zákona o obcích.
Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.
Čas zahájení zastupitelstva: 18:00 hod.

Bod 2 – Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta D. Drahoš: Zapisovatelem pro dnešní zasedání jmenuji pana Ing. Pavla Mottla.
Ověřovateli zápisu navrhuji pana Milana Chalupníka a pana Jaroslava Kunce.

Návrh usnesení č. 12/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu pana Milana Chalupníka a pana
Jaroslava Kunce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2021 bylo schváleno.

Bod 3 – Schválení programu
Starosta D. Drahoš: Program máte před sebou. Navrhuji rozšíření programu o bod č. 10.
Stavební dozor Multisportovní hřiště a bod č. 11 Smlouva o odběru a zpracování biologicky
rozložitelného odpadu. Ostatní body se posunou.

Návrh usnesení č. 13/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšíření programu o bod č. 10. Stavební dozor
Multisportovní hřiště a bod č. 11 Smlouva o odběru a zpracování biologicky rozložitelného
odpadu. Ostatní body se posunou.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/2021 bylo schváleno.
Program:
1) Zahájení

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Smlouva opravňující provést stavbu – Kraj Vysočina
5) Příloha č. 8 ke smlouvě 200664 – Služby města Jihlavy
6) Věcné břemeno ČEZ pozemek 169/4 k.ú. Horní Věžnice
7) Rozpočtová opatření 9/2020
8) Rozpočtová opatření 1/2021
9) Kovárna č.p. 94
10) Stavební dozor Multisportovní hřiště
11) Smlouva o odběru a zpracování biologicky rozložitelného odpadu
12) Žádosti občanů
13) Informace z činnosti úřadu
14) Rozprava členů zastupitelstva
15) Závěr

Návrh usnesení č. 14/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšířený program zasedání. Viz příloha zápisu č. 2.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/2021 bylo schváleno.

Bod 4 – Smlouva opravňující provést stavbu – Kraj Vysočina
Starosta D. Drahoš: Jedná se o smlouvu k rozšíření chodníku s krajem Vysočina, jež je
vlastníkem pozemku, na kterém je chystaná rekonstrukce chodníku. Smlouvu máte k dispozici
před sebou.

Návrh usnesení č. 15/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu opravňující provést stavbu na pozemku ve
vlastnictví Kraje Vysočina. Viz příloha zápisu č. 3. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/2021 bylo schváleno.

Bod 5 – Příloha č. 8 ke smlouvě 200664 – Služby města Jihlavy
Starosta D. Drahoš: Jedná se o přílohu z důvodu změny zákona mezi obcí Věžnice a Službami
města Jihlavy. jsem Vám posílal mailem.

Návrh usnesení č. 16/2021

Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje přílohu č. 8 ke smlouvě 200664 se SLUŽBY MĚSTA
JIHLAVY s.r.o. viz příloha zápisu č. 4. Podpisem pověřuje starostu obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/2021 bylo schváleno.

Bod 6 – Věcné břemeno ČEZ pozemek 169/4 k.ú. Horní Věžnice Nájemní
smlouva knihovna
Starosta D. Drahoš: Jedná se o další věcné břemeno pro dalšího stavitele v lokalitě nových
parcel v horní části obce Věžnice, které je stejné jako u ostatních stavitelů v předchozích
případech.

Návrh usnesení č. 17/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí se zřízením věcného břemene – služebnosti dle smlouvy
č. IV-12-2018328/VB/11, Věžnice, Obec, ZTV 15 RD, KNN na pozemek parc. č. 169/4. viz příloha
zápisu č. 5. Odesláním souhlasu pověřuje starostu obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 17/2021 bylo schváleno.

Bod 7 – Rozpočtová opatření 9/2020
Starosta D. Drahoš: Jedná se o závěrečné rozpočtové opatření ke konci roku 2020. Posílal jsem
Vám ho.

Návrh usnesení č. 18/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2020. Viz příloha zápisu č. 6.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 18/2021 bylo schváleno.

Bod 8 – Rozpočtové opatření 1/2021
Starosta D. Drahoš: Toto opatření je již z nového programu, proto je v trošku jiné formě.
Narostly výdaje na celospolečenskou funkci lesů. Změnily se výdaje na budovy, haly, stavby
v souvislosti k záměru úpravu chodníku. A další změny jsou u základní školy. Rozpočtové
opatření je vyrovnané.

Návrh usnesení č. 19/2021

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021. Viz příloha zápisu č. 7
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/2021 bylo schváleno.

Bod 9 – Kovárna č.p. 94
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je kovárna. Máme zpracovaný projekt na opravu krovů.
Na základě toho jsem oslovil 3 firmy na opravu krovů. Přišly nabídky od dvou firem. Zároveň
jsme zažádali o dotaci z Havarijního programu Ministerstva kultury. Do této částky by se
oprava střechy měla vejít. Jedná se opravu krovů, opravu střechy, výstavbu přístřešku,
přeložení střechy a udělání nové zvonice. Je to nastavené, že by nám peníze, které máme
v rozpočtu měly na dofinancování stačit. Nemuseli bychom hledat další zdroje k financování.

Návrh usnesení č. 20/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice vybírá jako dodavatele akce „Postupná obnova kovárny č.p. 94 –
oprava střešního pláště včetně konstrukce krovu“ firmu Život památkám o.p.s., Brtnice za
cenu 568.412,94 vč. DPH dle předložené nabídky viz příloha zápisu č. 8. Akce je podmíněná
obdržením dotace z Havarijního programu Ministerstva kultury. Rozsah oprav bude záležet na
výši obdržené dotace.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 20/2021 bylo schváleno.

Bod 10 – Stavební dozor Multisportovní hřiště
Starosta D. Drahoš: Firma Chládek a Tintěra se s námi spojila ohledně zahájení výstavby
nového Multisportovního hřiště. Sešli jsme se, společně s panem Milanem Chalupníkem
s firmou, abychom si ujasnili podrobnosti k chystané rekonstrukci. Závěrem jednání bylo, že
stavba by neměla být dražší, než je původní rozpočet. V souvislosti s tím navrhuji pana Milana
Chalupníka jako stavební dozor, protože má zkušenosti a měl by být zárukou dobře odvedené
práce.

Návrh usnesení č. 21/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Dohodu o provedení práce s Milanem Chalupníkem,
trvale bytem Věžnice 124. Bude vykonávat technický dozor investora akce Multisportovní
hřiště v obci Věžnice. Sjednaná odměna je 40.000 Kč. Podpisem dohody pověřuje starostu
obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 21/2021 bylo schváleno.

Bod 11 – Smlouva o odběru a zpracování biologicky rozložitelného odpadu
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je smlouva s panem Součkem. Zdražil na 250 Kč za 1 tunu
odpadu. Za rok odebere od nás asi 120 tun bioodpadu, při zdražení o 50 Kč to je celkem cca
6.000 Kč za rok.

Návrh usnesení č. 22/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o odběru a zpracování biologicky
rozložitelného odpadu. Viz příloha zápisu č. 10. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 22/2021 bylo schváleno.

Bod 12 – Žádosti občanů
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem jsou žádosti občanů. Mám žádost pana Běhala. Díky revizi
katastrů zjistil, že potřebuje dokoupit cca 38 m2, žádost máte před sebou. Jedná se o pozemek,
který měl v užívání a je historicky oplocen.

Návrh usnesení č. 23/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí se zveřejněním záměru na prodej části pozemku č.
1215/9, ostatní plocha, v k.ú. Horní Věžnice o výměře 38m2.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 23/2021 bylo schváleno.

Bod 13 – Informace z činnosti úřadu
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem jsou informace z činnosti úřadu.
-

-

-

Vyměnili jsme teď dalšíc 14 vodoměrů, v horním vodojemu jsme vyměnili oba
vodoměry.
Na jaře provedeme v obci deratizaci. Dostali jsme nabídku od specializované firmy. Až
přijedou na kontrolu, uvidí, kde je výskyt hlodavců. Výstup z kontroly se dá použít jako
pasport dešťové kanalizace.
Přihlásili se zájemci o koupi pozemku od pana Sedláčka vedle kovárny. Prodává to za
350 Kč/m2. Připomněl jsem, že jsme byli domluveni na odkupu částí pozemku, kde
vedou obecní sítě, aby bylo vše na obecním pozemku. Dělá to cca 350 m2. Cenu si
představuji 80 Kč/m2.
Probíhá revize katastru v dolní části obce. V rámci této revize se ukázaly nedostatky –
nesoulad se skutečností. Již jsem posílal žádosti k narovnání pozemků na Povodí Vltavy
u spodního mostu. Zároveň vyšlo najevo, že není zaměřená zastávka v dolní části obce
a nesouhlasí ani rybníky.

-

-

S panem Prchalem z Polné jsme se předběžně domluvili, že bychom na základě jeho
historických materiálů, které sbírá, napsali knihu, která by mohla vyjít například
k výročí obce v roce 2025.
Přišla nabídka od firmy na posouzení mostů. Protože dokumentaci k mostům nemáme,
s výjimkou jednoho mostu, a protože je most v horní části obce v ne zrovna dobrém
stavu, bude třeba tuto dokumentaci nechat zpracovat.

Návrh usnesení č. 24/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 24/2021 bylo schváleno.

Bod 14 – Rozprava členů zastupitelstva
Zastupitelé hovořili o rozdělení dotací spolkům a církvím v roce 2021, o stavu rekonstrukce
fotbalového hřiště, o tom že místní spolky Babinec, SDH Věžnice a Honební Společenstvo
Věžnice nevyužili možnost čerpat dotaci za rok 2020. Dále zastupitelé hovořili o finanční situaci
na Základní škole a o možnosti externího auditu.

Bod 15 – Závěr
Ve 20:00 hodin starosta jednání ukončil a popřál zastupitelům hezký večer.

Ověřili:
Milan Chalupník……………………………………

Jaroslav Kunc ……………………………………

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

