Zápis č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 19. 3. 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 7 zastupitelů. Nepřítomen je Ing. Josef Málek, omluven je MUDr. Stanislav Wasserbauer, ten je
v karanténě. Starosta shledal zastupitelstvo jako usnášeníschopné dle §92 odst. 9 zákona o obcích.
Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.
Čas zahájení zastupitelstva: 19:00 hod.

Bod 2 – Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta D. Drahoš: Zapisovatelem pro dnešní zasedání jmenuji pana Ing. Pavla Mottla. Ověřovateli zápisu
navrhuji pana Adama Drahoše a pana Ing. Vítězslava Kunce.
Návrh usnesení č. 25/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu pana Adama Drahoše a pana Ing. Vítězslava Kunce.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/2021 bylo schváleno.

Bod 3 – Schválení programu
Starosta D. Drahoš: Program máte před sebou. Navrhuji rozšíření programu o bod č. 9 – Rozdělení příspěvků
spolkům, bod č. 10 - Věcné břemeno ČEZ pozemek 171/2 k. ú. Horní Věžnice, bod č. 11 - Uznání dluhu a
dohoda o splátkovém kalendáři a bod č. 12 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ
Návrh usnesení č. 26/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšíření programu o bod č. 9. Rozdělení příspěvků spolkům, bod č.
10 Věcné břemeno ČEZ pozemek 171/2 k. ú. Horní Věžnice, bod č. 11 Uznání dluhu a dohoda o splátkovém
kalendáři a bod č. 12 Rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ, Ostatní body se posunou.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 26/2021 bylo schváleno.
Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Kontrola usnesení
5) Místní Agenda 21
6) Smlouva o dílo Osmodry
7) Vyřazení majetku
8) Rozpočtová opatření 2/2021
9) Rozdělení příspěvků spolkům
10) Věcné břemeno ČEZ pozemek 171/2 k.ú. Horní Věžnice
11) Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři

12) Rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ
13) Prodej pozemku
14) Volba členů konkursní komise
15) Informace z činnosti úřadu
16) Rozprava členů zastupitelstva
17) Závěr
Návrh usnesení č. 27/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšířený program zasedání. Viz příloha zápisu č. 2.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 27/2021 bylo schváleno.

V čase 19:07 hodin se dostavil Ing. Josef Málek

Bod 4 – Kontrola usnesení
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je kontrola usnesení. Máte je před sebou. Z nesplněných, které se od
poslední kontroly splnily jsou usnesení týkající se auditu. Smlouvy s LD nejsou podepsané, jedna obec to
neprojednala, pozemky paní Šanderové ještě nejsou zaměřené. Zatím není podepsaná kupní a darovací
smlouva s panem Chalupníkem a panem Sedláčkem K tomu je třeba ještě doplnit dokumenty. Usnesení
132/2020 zatím není podepsaná nájemní smlouva na hospodu, protože nájemce by stejně nemohl otevřít
kvůli vládním nařízením. Není ještě vypracovaná směrnice o pachtu, dále není podepsán dodatek o doplatku
Dobrosevu. Ivan Landa s pozemkem taky čeká na zaměření. A není podepsána z důvodu mojí karantény
smlouvu na bioodpad.
Návrh usnesení č. 28/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/2021 bylo schváleno.

Bod 5 – Místní Agenda 21
Starosta D. Drahoš: Loňský rok byl z důvodu opatření velmi omezen, většina akcí byla zrušena. Nicméně jsme
se udrželi v kategorii C. Máme naplánovaný plán akcí na rok 2021. Budou to akce Den Země, Den Větru, Běh
naděje, Stezka odvahy, Sportovní den, Prázdninová hra – to je novinka, Rozloučení s prázdninami, Drakiáda,
Svatomartinská jízda. To vše samozřejmě podle opatření, jaká budou nastavená vládou.
Návrh usnesení č. 29/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Hodnotící zprávu o činnosti MA21 Věžnice v roce 2020, příloha zápisu
č. 3 a schvaluje Akční plán zlepšování MA21 Věžnice pro rok 2021, příloha zápisu č. 4.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 30/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje finanční podporu MA21 Věžnice na aktivity v roce 2021 ve výši 130
tisíc korun.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 30/2021 bylo schváleno.

Bod 6 – Smlouva o dílo OsmoDry
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je smlouva o dílo OsmoDry. Jedná se o elektroosmózu do školy. Je to
vázané na smlouvu o dílo. V rozpočtu jsme s tím počítali. Instalace začne po podpisu Smlouvy o dílo.
Návrh usnesení č. 31/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o dílo s firmou OsmoDry.cz s.r.o. viz příloha zápisu č. 5.
Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 31/2021 bylo schváleno.

Bod 7 – Vyřazení majetku
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je vyřazení majetku. V tomto bodu je seznam majetku, který jsem Vám
posílal. Ještě jsou k tomu 2 seznamy dlouhodobých nevymahatelných pohledávek. Pohledávky jsou
vymahatelné 3 roky zpětně a jsou to pohledávky od roku 2006. Dále se jedná o majetek, který je rozbitý jako
např. židle ze sálu a další majetek z inventur. Dále spisová služba, která je již v současné době nefunkční.
Návrh usnesení č. 32/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí s vyřazením majetku dle seznamu viz příloha č. 6, s vyřazením
pohledávek - účet 315 dle seznamu viz příloha zápisu č. 7 a s vyřazením pohledávek – účet 311 dle seznamu
viz příloha zápisu č. 8.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/2021 bylo schváleno.

Bod 8 – Rozpočtové opatření 2/2021
Starosta D. Drahoš: Na konci na straně č. 3 je důvodová zpráva, kde vidíte, co které rozpočtové opatření
znamená. Toto již bude v rozpočtových opatřeních vždy. Museli jsme koupit boxy na posypový materiál. Další
výdaje jsou spojené s multifunkčním hřištěm. Dále jsme kupovali materiál na kabelovou televizi, zvedli jsme
náklady na stání na kontejnery, bude doplaceno z dotace kraje. Další změny se objevily v příjmech.
Návrh usnesení č. 33/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021. Viz příloha zápisu č. 9.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/2021 bylo schváleno.

Bod 9 – Rozdělení příspěvků spolkům
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem jsou příspěvky spolkům. Je to podle návrhu, na kterém jsme se na minulém
zasedání shodli.

Návrh usnesení č. 34/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje poskytnutí dotací spolkům z rozpočtu obce Věžnice pro rok 2021 dle
přílohy zápisu č. 10.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 34/2021 bylo schváleno.

Bod 10 – Věcné břemeno ČEZ pozemek 171/2 k.ú. Horní Věžnice
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je souhlas s věcným břemenem u pana Škaredy. Jde opět o souhlas pro
stavitele, který je stejný jako v předchozích případech.
Návrh usnesení č. 35/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí se zřízením věcného břemene – služebnosti dle smlouvy č. IV-122018328/VB/10, Věžnice, Obec, ZTV 15 RD, KNN na pozemek parc. č. 171/2 v k. ú. Horní Věžnice. Viz
příloha zápisu č. 11. Odesláním souhlasu pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 35/2021 bylo schváleno.

Bod 11 – Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je dluh pana Libora Škaredy. Dluh uznal a vzešel požadavek z jeho strany
na splátkový kalendář. Vyšli jsme mu vstříc a připravili jsme mu splátkový kalendář.
Návrh usnesení č. 36/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje uznání dluhu a dohodu o splátkovém kalendáři s p. Liborem Škaredou,
bytem Hruškové Dvory 102, 586 01 Jihlava. Viz příloha zápisu č. 12. Podpisem pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 36/2021 bylo schváleno.

Bod 12 – Rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je rekonstrukce kuchyně v ZŠ Věžnice. Dotace již byla vyhlášená.
Komunikuji s agenturou, přes kterou bychom o dotaci zažádali. Žádosti se přijímají do 18. dubna. Dotace je
90% a doplatek by byl pro obec cca 250.000 Kč s tím, že by práce stály celkem cca 1.500.000 Kč. Vyřešili
bychom tím celý problém kuchyně. Povolení a ostatní vyjádření máme platné.
Návrh usnesení č. 37/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje podání žádosti o dotaci do dotačního titulu MF ČR podprogram
298D2280 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí
na realizaci aktivit v Základní škole Věžnice
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 37/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 38/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o dílo se společností EPRON - Consulting, s.r.o. Viz příloha
zápisu č. 13. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 38/2021 bylo schváleno.

Bod 13 – Prodej pozemku
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je prodej pozemku. Záměr máte před sebou. Přišla tahle obálka, kterou
teď rozdělám.
Pan starosta poté rozdělal obálku a přečetl nabídku od pana Běhala. Zastupitelé neměli námitek.
Návrh usnesení č. 39/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí s prodejem části pozemku par. č. 1215/9, ostatní plocha, v k. ú. Horní
Věžnice o výměře 38 m2 dle předložené nabídky panu Tomáši Běhalovi, Věžnice 13 za cenu 80Kč/m2, tak aby
byl prodej uskutečněn do 31. 12. 2021. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 39/2021 bylo schváleno.

Bod 14 – Volba členů konkursní komise
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je volba členů konkursní komise. Zbývají nám doplnit členové za obec.
Navrhnul bych za obec pana Ing. Josefa Málka a MUDr. Stanislava Wasserbauera.
Návrh usnesení č. 40/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice nominuje za členy konkursní komise v souvislosti s vyhlášením konkursního
řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele, ředitelky Základní školy a Mateřské školy Věžnice,
příspěvkové organizace pana Ing. Josefa Málka a pana MUDr. Stanislava Wasserbauera.
Pro: 7
Proti: 1
Zdržel se: 0
Usnesení č. 40/2021 bylo schváleno.

Bod 15 – Informace z činnosti úřadu
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem jsou informace z činnosti úřadu.
-

Byla schválena žádost o domácí ČOV. Očekávám, že během 14 dnů nám přijde vyjádření, že dotaci
dostaneme.
Co se týká vrtů, máme v běhu veškerá vyjádření k vrtům. Lhůty běží, doufám, že k průtahům nedojde.
Musíme to stihnout do konce října.
Podle informací se ukázalo, že výměna vodoměru ve vodojemu neprokázala chybu vodoměru.
Budeme instalovat novou šachtu u Kunců.
Ve škole jsme opravili omítku na schodišti. Schody budou kompletně hotové, bude tam osazen
radiátor. Rekuperační jednotka ve sklepě funguje výborně.
Začne se odvážet hromada kamení na parcelách. Bude se z toho opravovat cesta k nové ovocné aleji
v dolní části obce. Poté uvidíme, kolik kamení tam ještě zůstane.
Pokračujeme v odkupu pozemků pod ČOV. Jednáme s Povodím Vltavy. Zároveň s tím dojednáváme
pozemky kolem vodního toku v Dolní Věžnici.
Na kovárnu nám Památkový ústav schválil 250.000 Kč na první část dotace. Teď to ještě musí potvrdit
na Ministerstvu Kultury. S našimi 150.000 Kč je to 400.000 Kč. Z toho bychom mohli opravit střechu.

-

-

Ohledně nového traktoru se to komplikuje. Požadovali doložit mnoho dokladů zejména na
příslušenství, což jsme udělali, ale uvidíme, jak to dopadne. V nejhorším případě můžeme omezit
žádost pouze na traktor.
Vstoupil jsem v jednání s panem Horákem z D-Compu ohledně správy internetu. Vše je otevřené a
k diskusi. Variant a možností je mnoho, pokud by to bylo pro ně i pro nás zajímavé, stálo by to za
zvážení.

Návrh usnesení č. 41/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 41/2021 bylo schváleno.

Bod 16 – Rozprava členů zastupitelstva
V rozpravě vystoupil pan Milan Chalupník, který ostatním zastupitelům přednesl zprávu o situaci ohledně
rekonstrukce fotbalového hřiště a informace o hospodaření Sportovního klubu v roce 2020. Informace
připravil předseda SK Věžnice Ondřej Bachmann, který ovšem nemohl být z pracovních důvodů zasedání
přítomen.
Návrh usnesení č. 42/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace o hospodaření Sportovního klubu Věžnice za rok
2020.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 42/2021 bylo schváleno.

Zastupitelé dále hovořili o stavu rekonstrukce fotbalového hřiště a zároveň o rekonstrukci multifunkčního
hřiště.

Bod 17 – Závěr
Ve 21:30 hodin starosta jednání ukončil a popřál zastupitelům hezký večer.

Ověřili:
Adam Drahoš ……………………………………

Ing. Vítězslav Kunc ……………………………………

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

