Zápis č. 28 ze zasedání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 23. 4. 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 9 zastupitelů. Starosta shledal zastupitelstvo jako usnášeníschopné dle §92 odst.
9 zákona o obcích.
Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.
Čas zahájení zastupitelstva: 19:10 hod.

Bod 2 – Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta D. Drahoš: Navrhuji ověřovatele zápisu pana MUDr. Stanislava Wasserbauera a pana
Ing. Antonína Kunce.
Návrh usnesení č. 43/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu pana MUDr. Stanislava
Wasserbauera a pana Ing. Antonína Kunce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 43/2021 bylo schváleno.

Bod 3 – Schválení programu
Starosta D. Drahoš: Program máte před sebou. Navrhuji změnu v bodě 5. Rozpočtové opatření
č. 3/2021 nahradit zrušením prodeje pozemků u nových parcel. Dále navrhuji doplnit do
programu bod dodatek s firmou AVE CZ odpadové hospodářství. Ostatní body se posunou.
Návrh usnesení č. 44/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje změnu a doplnění programu. V bodě č. 5 původní RO
3/2021 nahradí Zrušení prodeje částí pozemku parc. č. 159/7 v k.ú. Horní Věžnice a doplní se
bod č. 6 Dodatek č. 5 AVE CZ odpadové hospodářství. Ostatní body se posunou.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 44/2021 bylo schváleno.

Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru
5) Zrušení prodeje částí pozemku parc. č. 159/7 v k.ú. Horní Věžnice
6) Dodatek č. 5 AVE CZ odpadové hospodářství
7) Žádosti občanů
8) Informace z činnosti úřadu
9) Rozprava členů zastupitelstva
10) Závěr
Návrh usnesení č. 45/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje změněný a doplněný program zasedání. Viz příloha
zápisu č. 2.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 45/2021 bylo schváleno.

Bod 4) - Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru
Starosta D. Drahoš: Jedná se o dodatek ke smlouvě o úvěru na multifunkční sportovní hřiště.
Vysoutěžili jsme nižší cenu, tudíž přizpůsobíme výši úvěru vysoutěžené ceně. Nevyužité peníze
můžeme profinancovat do konce roku na případné další projekty.
Návrh usnesení č. 46/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0632958129 viz
příloha zápisu č. 3. Podpisem pověřuje starostu obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 46/2021 bylo schváleno.

Bod 5 – Zrušení prodeje částí pozemku parc. č. 159/7 v k.ú. Horní Věžnice
Starosta D. Drahoš: Jedná se o zrušení prodeje částí pozemků, kde je dle studie u nových parcel
veřejná zeleň a dle stavebního úřadu není možné tento pozemek dále dělit. Musí zde být
v budoucnu veřejná zeleň včetně stromů a v souladu se studií.
MUDr. Wasserbauer: Navrhuji tento prodej nerušit, zrušit ho můžeme kdykoliv v budoucnu a
zjistit, zda není možnost ty pozemky stavitelům přece jen prodat. Už jsme jim to slíbili a počítají
s tím.
Ing. Josef Málek: Já bych se na to ještě zeptal na Odboru územního plánování v Havlíčkově
Brodě.

Starosta D. Drahoš: Dobře, to je možné. Zjistím, zda přece jen není nějaká možnost, jak to
provést. O tomto bodu tedy prozatím hlasovat nebudeme a já nejdříve zjistím, jaké jsou
možnosti.

Bod 6 – Dodatek č. 5 AVE CZ odpadové hospodářství
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je dodatek s firmou AVE CZ odpadové hospodářství. Jedná
se o dodatek, který reaguje na nový zákon o odpadech. Je zde i nová cena za odvoz plastů.
Návrh usnesení č. 47/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Dodatek č. 5 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu
separovaného odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. viz příloha zápisu č. 4.
Podpisem dodatku pověřuje starostu obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 47/2021 bylo schváleno.

Bod 7 – Žádosti občanů
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem jsou žádosti občanů. První žádost je od paní Cinkové, která
by ráda směnila části pozemků parc. č. 992/4 a 32/1 o výměře cca 37 m2 za část pozemku parc.
č. 992/49 o výměře cca 58 m2, který má v dlouhodobém užívání.
Návrh usnesení č. 48/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí se zveřejněním záměru na směnu části pozemků parc. č.
992/4 a 32/1 o výměře cca 37 m2 za část pozemku parc. č. 992/49 o výměře cca 58 m2. Vše v
k.ú. Dolní Věžnice. Rozdíl v metrech čtverečných bude uhrazen za nabídnutou cenu.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 48/2021 bylo schváleno.

Starosta D. Drahoš: Další žádostí je žádost manželů Čumplových, kteří by rádi přikoupili
pozemek tak jak je vyznačen na přiložené mapě. Je možnost zveřejnit záměr buď na část
pozemku nebo na celý pozemek.
Po diskusi se zastupitelé shodli na tom, že se zveřejní záměr pouze na část pozemku.
Návrh usnesení č. 49/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí se zveřejněním záměru na části pozemku parc. č. 48/3 v
k.ú Dolní Věžnice o výměře cca 350 m2.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 49/2021 bylo schváleno.

Bod 8 - Informace z činnosti úřadu
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem jsou informace z činnosti úřadu.
-

-

informace k ZŠ a MŠ - v pondělí proběhl konkurz na nového ředitele ZŠ a MŠ Věžnice.
Včera jsme byli společně s panem místostarostou a vítězem konkursu panem
Kuttelwascherem ve škole, kde se seznámil s prostory a personálem s tím, že nám dá
vědět stanovisko, zda přijme nabídku. Stále to je tedy otevřené
informace k novým vrtům - nyní nám chybí pouze vyjádření od ČEZu a z povodí Vltavy.
Poté to bude snad kompletní
informace k odhalení úniku vody v horním vodovodu – po uzavírání částí vodovodu
jsme našli pravděpodobné místo úniku vody, které je zhruba mezi Halamovými a
Milanem Chalupníkem. Je pravděpodobné, že by to mohlo být na některé z přípojek

Milan Chalupník: Je možné, že si to po letech sedlo v důsledku jízdy a zatížení nákladními
vozidly. Dívali jsme se na vpusť a nebylo vidět, že by to zde teklo.
Jaroslav Kunc: Únik není nikde vidět, je možné, že to musí jít stejně jako v případě poruchy na
dolním vodojemu do spodní vody.
-

-

informace k pozemkům pod ČOV – máme povolení od stavebního úřadu v Polné ne
dělení pozemků pod ČOV dle Geometrického plánu z roku 2017. Po neděli podepíšeme
s panem Chalupníkem a panem Sedláčkem smlouvu a pojedu s tím na katastr
informace ke splavu – splav je zaměřený, chybí podpis pana Součka, uděláme odhad a
v brzké době bychom mohli začít řešit směnu pozemků a opravu splavu
informace ke kontejnerovým stáním – čekáme na cenovou nabídku od pana Tesaře na
zemní práce
zřizovací listina ke knihovně – jak jsem Vás informoval, není zřizovací listina ke
knihovně, pracujeme na tom, abychom zřizovací listinu udělali a bylo vše v pořádku
informace k multifunkčnímu sportovnímu hřišti – nyní jednáme s firmou Chládek a
Tintěra k provedení chodníku kolem hřiště. K tomu se budeme muset sejít v květnu a
schválit dodatek smlouvy o dílo. Časový harmonogram je lehce napřed, mají lehký
náskok

Milan Chalupník: V projektu nebylo natření odrazové stěny barvou. Tuto stěnu bychom natřeli
barvou, aby to nevsáklo vodu. Dále byly provedeny v rámci brigády terénní úpravy kolem
hřiště. Dále by bylo dobré, kdyby byl oddělen přístup k hřišti od hřiště fotbalového. Jednak
v rámci bezpečnosti a dále, aby si tam návštěvníci nezkracovali cestu přes hřiště. To bychom
udělali v rámci brigády, takže bychom mohli ušetřit cca 80.000 Kč. Dále probíhá kontrola
nákladů a odvedené práce.

Návrh usnesení č. 50/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 50/2021 bylo schváleno.

Bod 9 - Rozprava členů zastupitelstva
Zastupitelé pohovořili o přeložce veřejného osvětlení u Horských.

Bod 10 – Závěr
Ve 20:10 hodin starosta jednání ukončil a popřál zastupitelům hezký večer.

Ověřili:
MUDr. Stanislav Wasserbauer ……………………………………

Ing. Antonín Kunc ……………………………………

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

