Zápis č. 30 ze zasedání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 18. 6. 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 8 zastupitelů. Starosta shledal zastupitelstvo jako usnášeníschopné dle §92 odst.
9 zákona o obcích. Nepřítomen Ing. Josef Málek.
Pan Ing. Josef Málek se dostavil v 17:20 hodin.
Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.
Čas zahájení zastupitelstva: 17:00 hod.

Bod 2 – Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta D. Drahoš: Navrhuji jako zapisovatele pana Ing. Pavla Mottla, ověřovatele zápisu pana
Milana Chalupníka a pana Jaroslava Kunce.
Návrh usnesení č. 62/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele pana Milana Chalupníka a pana Jaroslava
Kunce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 62/2021 bylo schváleno.

Bod 3 – Schválení programu
Starosta D. Drahoš: Program máte před sebou. Navrhuji rozšíření programu o bod č. 7, což je
Smlouva s ČEZ prodej a.s. a bod č. 8 – Volba členů komise pro výběr dodavatele pro připojení
nových vrtů a bod č. 9, což je Darovací smlouva s Krajem Vysočina. Ostatní body se posunou.
Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
5) Schválení hospodaření, účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Věžnice za rok 2020
6) Schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky obce za rok 2020
7) Smlouva s ČEZ Prodej a.s.
8) Volba členů komise pro výběr dodavatele připojení nových vrtů
9) Darovací smlouva s Krajem Vysočina
10) Smlouva o dílo Legene s.r.o.
11) Darovací smlouva pozemky ČOV

12) Informace z činnosti úřadu
13) Rozprava členů zastupitelstva
14) Závěr
Návrh usnesení č. 63/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšíření programu o bod č. 7 Smlouva s ČEZ Prodej a.s.,
bod č. 8 Volba členů komise pro výběr dodavatele připojení nových vrtů a bod č. 9 Darovací
smlouva s Krajem Vysočina. Ostatní body se posunou.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh Usnesení č. 63/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 64/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje program zasedání. Viz příloha zápisu č. 2.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh Usnesení č. 64/2021 bylo schváleno.

Bod 4 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Starosta D. Drahoš: Při letošní kontrole nebyly shledány žádné nedostatky, nedostatky
z minulých kontrol byly všechny odstraněny a napraveny. Je to zásluha hlavně paní účetní
Jelínkové.
Návrh usnesení č. 65/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Věžnice za rok 2020. Viz příloha zápisu č. 3
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 65/2021 bylo schváleno.

Bod 5 – Schválení výsledku hospodaření, účetní závěrky ZŠ a MŠ Věžnice za
rok 2020
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem Schválení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Věžnice.
Hospodaření školy řešíme celý rok. Navrhuji proto následující usnesení.
Návrh usnesení č. 66/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje s výhradami hospodářský výsledek Základní školy a
Mateřské školy Věžnice za rok 2020 ve výši – 204 142,99Kč. Ze strany paní ředitelky došlo ve
vztahu k hospodaření s prostředky od obce k závažnému porušení a neplnění povinností. Paní
ředitelka se nechovala jako řádný hospodář, s prostředky od obce hospodařila velmi

nezodpovědně a během roku 2020 nežádala zastupitelstvo obce o navýšení rozpočtu školy
kvůli výdajům, se kterými v rozpočtu pro rok 2020 nebylo počítáno. Hospodářský výsledek ve
výši -204 142,99 Kč bude pokryt z budoucích rozpočtových příjmů ZŠ a MŠ Věžnice. Příloha č.
4 Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Věžnice za rok 2020, příloha č. 5 Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ
Věžnice za rok 2020, příloha č. 6 Rozvaha ZŠ a MŠ Věžnice za rok 2020.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 2
Usnesení č. 66/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 67/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje účetní závěrku Základní a Mateřské školy Věžnice za rok
2020.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 67/2021 bylo schváleno.

Bod 6 – Schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky obce za rok 2020
Starosta D. Drahoš: A teď obec. K účetní závěrce Vám něco řekne paní účetní Jelínková, která
je přítomna.
Poté paní Jelínková zastupitelstvu vyjmenovala největší výdaje za rok 2020 a prozatím
utracené finance v rozběhnutých projektech.
Návrh usnesení č. 68/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje závěrečný účet obce Věžnice za rok 2020. Přílohy
závěrečného účtu Věžnice: Příloha č. 3 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Věžnice.
Příloha č. 7 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2020, Příloha č. 8 Výkaz zisku a ztrát
k 31.12.2020, Rozvaha k 31.12.2020, Příloha účetní závěrky obce Věžnice.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 68/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 69/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje účetní závěrku obce Věžnice za rok 2020. Příloha č. 3
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Věžnice. Příloha č. 7 Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu k 31.12.2020, Příloha č. 8 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020, Rozvaha k 31.12.2020,
Příloha účetní závěrky obce Věžnice.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 69/2021 bylo schváleno.

Bod 7 – Smlouva s ČEZ Prodej a.s.
Starosta D. Drahoš: Jde o smlouvu na nové odběrné místo pro veřejné osvětlení. Na základě
této smlouvě nám namontují elektroměr a potom se to může napojit. Měli bychom to stihnout
v červenci.
Návrh usnesení č. 70/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí
NN č. 0201969591 s ČEZ Prodej, a.s. Viz příloha č. 9. Podpisem smlouvy pověřuje starostu
obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 70/2021 bylo schváleno.

Bod 8 – Volba členů komise pro výběr dodavatele připojení nových vrtů
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je volba komise k připojení nových vrtů. Vyzvali jsme 4
subjekty, s tím že otevírání obálek bude v 30.6. ve 14:00. Proto bych navrhl do komise členy,
kteří to budou stíhat z práce. Takže určitě pana Jaroslava Kunce.
Adama Drahoš: Já 30.6. můžu.
Starosta D. Drahoš: dobře a třetím bych byl já. Může nás být i víc, jestli ještě někdo chcete.
Musejí být ještě 3 náhradníci. Navrhuji Marka Bořila, Pavla Mottla a Milana Chalupníka.
Návrh usnesení č. 71/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Nový zdroj vody
Věžnice – napojení vrtů VŽ-4 a VŽ-5 na vodovodní síť“ ve složení pan Jaroslav Kunc, David
Drahoš a Adam Drahoš. Náhradníky jsou Marek Bořil, Ing. Pavel Mottl a Milan Chalupník.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 71/2021 bylo schváleno.

Bod 9 – Darovací smlouva s Krajem Vysočina
V 17:20 hodin se dostavil Ing. Josef Málek.
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je darovací smlouva s Krajem Vysočina. Jde o dar ve výši
17.430 Kč. Je to každoroční příspěvek, letos je v této výši.
Návrh usnesení č. 72/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Darovací smlouvu s Krajem Vysočina. Viz příloha zápisu
č. 10. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 72/2021 bylo schváleno.

Bod 10 – Smlouva o dílo Legene s.r.o.
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je smlouva s firmou Legene s.r.o. na projektovou
dokumentaci na rybochod k mostu u Lutriána. Řešili jsme to už minule.
Návrh usnesení č. 73/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje smlouvu o dílo s firmou Legene s.r.o. na zajištění
projektových prací k akci „Zprůchodnění migračních překážek u jezu Lutrián na řece Šlapance“.
Viz příloha zápisu č. 11. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 2
Usnesení č. 73/2021 bylo schváleno.

Bod 11 – Darovací smlouva pozemky ČOV
Starosta D. Drahoš: Jedná se o darovací smlouvu na poslední části pozemků pod čistírnou
odpadních vod. Na katastru nám čistírnu nezapíšou, dokud nebudeme vlastnit 100% všech
dotčených pozemků.
Ing. J. Málek: A máš to s nimi domluvené?
Starosta D. Drahoš: Mluvil jsem se dvěma. Potvrdili, že ví, že to už dostali zaplaceno. Máme
smlouvy a účetní doklady. Takže snad s tím nebude problém. A musím je objet kvůli zaměření
pozemku u kovárny, takže to vezmu alespoň při jednom.

Návrh usnesení č. 74/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Darovací smlouvu s Hanou Čížkovou, bytem Brdličkova
1910/23 Stodůlky, Zdeňkem Duchanem, bytem Šlapanov 77, Vladimírem Klábenešem, bytem
Palackého 963, Polná, Jitkou Pavlíčkovou, bytem Šlapanov 131 a Marcelou Valáškovou bytem
Vlasty Pittnerové 1452, Řečkovice. Viz příloha zápisu č. 12. Podpisem smlouvy pověřuje
starostu obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 74/2021 bylo schváleno.

Bod 12 – Informace z činnosti úřadu
Starosta D. Drahoš:

-

-

Vody je dostatek. Nainstalovali jsme další vodoměrnou šachtu. Průběžně pokračuje
výměna vodoměrů.
Svazek obcí Přibyslavska nechal udělat nové cyklomapy. Na zadní straně je informace
o každé obci ze Svazku. každá domácnost dostane tuto mapu společně s novým
zpravodajem
nebyla nám bohužel přidělena dotace na přístavbu kulturního domu, důvody se
dozvíme snad v srpnu
co se týká kovárny, nemám zatím žadné informace. Stejně tak je to i se školou. Byla
nám přidělena dotace na domovní čističky, nicméně je to ještě na delší dobu. U
traktoru došlo k změně, přepracujeme záměr a dotaci na traktor bychom měli dostat

Ing. Josef Málek: vzhledem k tomu, že v kapli popraskala dlažba, budeme muset ji vyměnit.
S tím se pojí náklady ve výši cca 90.000 Kč na tuto dlažbu, včetně lepidla. Chtěli bychom
tedy zažádat o navýšení příspěvku o tuto částku. Nějaké peníze se mezi lidmi vyberou
Starosta D. Drahoš: Tak na do příštího zastupitelstva připravte žádost o navýšení příspěvku.
Budeme k tomu muset zřejmě udělat i rozpočtové opatření.
Návrh usnesení č. 75/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 75/2021 bylo schváleno.

Bod 13 – Rozprava členů zastupitelstva
Zastupitelé probírali možnost pronájmu sítě obecního internetu a kabelové televize firmě DComp. Věcně o této problematice hovořili a shodli se na tom, že nejlepší bude, když se pan
Horák s nimi sejde a věc proberou osobně, aby mohl hned zodpovědět případné dotazy.
Pověřili starostu obce, ať setkání dojedná.

Bod 14 – Závěr
V 18:00 hodin starosta jednání ukončil a popřál zastupitelům hezký večer.

Ověřili:

Jaroslav Kunc ……..………………………………….

Milan Chalupník …………………………………………

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

