Zápis č. 31 ze zasedání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 7. 7. 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. Starosta shledal zastupitelstvo jako usnášeníschopné dle §92 odst.
9 zákona o obcích. Pan Ing. Josef Málek je omluven ze zdravotních důvodů a pan Ing. Antonín
Kunc nedorazil.
Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.
Čas zahájení zastupitelstva: 19:05 hod.

Bod 2 – Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta D. Drahoš: Navrhuji jako zapisovatele pana Ing. Pavla Mottla, ověřovatele zápisu pana
Adama Drahoše a pana Ing. Vítězslava Kunce.
Návrh usnesení č. 75/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu pana Adama Drahoše a pana Ing.
Vítězslava Kunce.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 75/2021 bylo schváleno.

Bod 3 – Schválení programu
Starosta D. Drahoš: Program máte před sebou. Navrhuji rozšíření programu o bod č. 8, což je
Smlouva o dílo s dodavatelem na připojení nových vrtů v horní části obce – Dodavatel
připojení nových vrtů. Ostatní body se posunou.
Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Věžnice
5) Navýšení příspěvku na opravu podlahy kaple
6) Peněžitý dar Jihomoravskému kraji po tornádu
7) Rozpočtové opatření č. 5/2021
8) Dodavatel připojení nových vrtů
9) Informace z činnosti úřadu
10) Rozprava členů zastupitelstva
11) Závěr

Návrh usnesení č. 76/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšíření programu zasedání o bod č. 8 Dodavatel
připojení nových vrtů, ostatní body se posunou.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh Usnesení č. 76/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 77/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšířený program zasedání. Viz příloha zápisu č. 2
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh Usnesení č. 77/2021 bylo schváleno.

Bod 4 – Navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Věžnice
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Věžnice. Pan ředitel mě
požádal o to, zda by obec ZŠ a MŠ poslala finance na pokrytí ztrát z předchozích účetních
období. Zároveň nás pan ředitel poprosil o posunutí příspěvku obce z měsíce srpen na měsíc
červenec. O všem jsem Vás již informoval, máte přehled o situaci v ZŠ Věžnice. Tím pádem,
pokud dorovnáme ztrátu, bude finanční stav ve škole vyrovnán.
Milan Chalupník: Je možné, abychom byli po prázdninách informováni v jakém stavu nakonec
ZŠ a MŠ Věžnice je v hospodářském výsledku?
Starosta D. Drahoš: Určitě, domluvím s panem ředitelem, aby nás koncem srpna nebo v září
informoval o reálném a skutečném stavu školy a o tom, jak na tom škola je.
Návrh usnesení č. 78/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje navýšení příspěvku pro Základní školu a Mateřskou
školu Věžnice, p. o. pro rok 2021 o částku 441 470,46 Kč na pokrytí ztráty z minulých účetních
období. Tato částka bude vyplacena na účet ZŠ a MŠ Věžnice do 15. 7. 2021.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 78/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 79/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí s vyplacením srpnové části příspěvku na provoz Základní
školy a Mateřské školy Věžnice v roce 2021 v termínu do 15. 7. 2021.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 79/2021 bylo schváleno.

Bod 5 – Navýšení příspěvku na opravu podlahy kaple
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je navýšení příspěvku na opravu podlahy kaple. Dostali jsme
žádost od děkanství Polná, kterou jsem Vám poslal. Žádají o navýšení ve výši 50.000 – 60.000
Kč na opravu kaple. Protože je to na konkrétní věc, navrhnul jsem zvýšení příspěvku o 60.000
Kč.
MUDr. Wasserbauer: Mohli by nám poslat po ukončení opravy vyúčtování za opravu.
Starosta D. Drahoš: Určitě, to z jejich strany, myslím, nebude problém.

Návrh usnesení č. 80/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje navýšení příspěvku na rok 2021 Římskokatolické
farnosti – děkanství Polná na provoz kaple ve Věžnici o částku 60 000 Kč na 90 000 Kč. Peníze
budou použity na opravu podlahy a topení ve věžnické kapli.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 80/2021 bylo schváleno.

Bod 6 – Peněžitý dar Jihomoravskému kraji po tornádu
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je dar Jihomoravskému kraji. Přikláním se k variantě poslat
peníze na účet zveřejněný samotným Jihomoravským krajem a navrhuji poslat částku 40.000
Kč.
Milan Chalupník: Pošleme to na jeden účet, není možnost poslat peníze rovnou obcím?
Starosta D. Drahoš: Poškozených obcí je více, myslím, že je lepší to poslat na účet kraje a on to
rozdělí.

Návrh usnesení č. 81/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje finanční dar Jihomoravskému kraji ve výši 40 000 Kč na
pomoc obcím zasažených tornádem.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 81/2021 bylo schváleno.

Bod 7 – Rozpočtové opatření č. 5/2021
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je rozpočtové opatření. Jedná se o výdaje na navýšení
příspěvku škole a neinvestiční transfery krajům a církvím. Projednávali jsme v předchozích
bodech.
Návrh usnesení č. 82/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021. Viz příloha zápisu č. 3.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 82/2021 bylo schváleno.

Bod 8 – Dodavatel připojení nových vrtů
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je Dodavatel připojení nových vrtů. Přišla jedna nabídka od
firmy Venc s.r.o. Nabídka byla levnější než původní cena. Cenu máte na druhé straně Smlouvy
o dílo a je to 1.079.843,00 Kč bez DPH. Tím pádem je tato firma vítězem nabídky, splnila
všechny požadavky a můžeme s ní podepsat Smlouvu o dílo.
Návrh usnesení č. 83/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje výsledek výběru nejvhodnější nabídky k zakázce Nový
zdroj vody Věžnice – napojení vrtů VŽ-4 a VŽ-5 na vodovodní síť dodavatele VENC s.r.o., Brzkov
1, 588 13 Brzkov, IČ: 07264712.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 83/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 84/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o dílo s firmou VENC s.r.o., Brzkov 1, 588 13
Brzkov, IČ: 07264712. Viz příloha zápisu č. 4. Podpisem pověřuje starostu obce.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 84/2021 bylo schváleno.

Bod 9 – Informace z činnosti úřadu
Starosta D. Drahoš: Řeknu Vám ještě informace z obce:
- Budujeme kontejnerová stání, zemní práce jsou téměř hotové, až se nebude tolik sekat
začneme s instalací samotných stání.
- Po poslední bouři jsme řešili popadané stromy, bylo to bez větších škod, u Lutriána leží osika,
u té musíme vymyslet, co s ní uděláme. Dále je zničená cesta k nové ovocné aleji, tu budeme
muset opravit.
- Nastoupili 2 brigádníci na sečení trávy.
- Do konce července bude hotové nové odběrné místo na veřejné osvětlení.
- Jez u Lutriána je již zapsán jako stavba, takže už brzy budeme moci realizovat další kroky.
- Převzali jsme stavbu multifunkčního sportovního hřiště, s dodavatelem jednáme ohledně
nerovnoměrné barevnosti hřiště – zaručili se, že to do konce roku zmizí. Je to i v předávacím
protokolu. Díky stavebnímu dozoru jsme ušetřili cca 200.000 – 300.000 Kč. Ještě musíme
doladit drobnosti ke hřišti jako odpadkové koše, terénní úpravy, provozní řád a další drobnosti.
- U kovárny zatím nic oficiálně nepřišlo, dle pana Kružíka není důvod, proč by nám příspěvek
nebo dotaci neměli schválit.

- Musíme vyčerpat do konce roku cca 800 000 ze schváleného úvěru. Je možnost, abychom
dokončili připojení vrtů a z úvěru doplatili tuto akci. Záleží na možnostech dodavatele. Má na
to čas až do června 2022.
- Doplnili jsme opět žádost o dotaci na traktor, nyní čekáme na vyjádření. Museli jsme změnit
mulčovací rameno k traktoru. Očekávám, že do podzimu snad tady bude.

Návrh usnesení č. 85/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou obce.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 85/2021 bylo schváleno.

Bod 13 – Rozprava členů zastupitelstva
Zastupitelé pohovořili o očekávaných změnách provozu obchodu v horní části obce.

Bod 13 – Závěr
Ve 20:00 hodin starosta jednání ukončil a popřál zastupitelům hezký večer.

Ověřili:
Adam Drahoš ……..…………………………………

Ing. Vítězslav Kunc ……………………………………

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

