Zápis č. 34 ze zasedání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 23.9. 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 Pan Jaroslav Kunc je omluven. 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: Navrhuji jako zapisovatele pana Adama Drahoše, ověřovatele zápisu pana
Milana Chalupníka a pana Ing. Vítězslava Kunce.
Návrh usnesení č. 118/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu pana Milana Chalupníka a pana Ing.
Vítězslava Kunce.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 118/2021 bylo schváleno.

Bod 3 – Schválení programu
Starosta D. Drahoš: Program máte před sebou. Navrhuji změnu bodu č. 6 na rozpočtové
opatření č. 8/2021 a 9/2021 a rozšíření programu zasedání o bod č. 7 Výjimky ZŠ Věžnice, bod
č. 8 Kontrola usnesení z minulých zasedání a bod č. 9 výběrové řízení na traktor. Ostatní body
se posunou.
Návrh usnesení č. 119/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje změnu bodu č. 6 na rozpočtové opatření č. 8/2021 a
9/2021 a rozšíření programu zasedání o bod č. 7 Výjimky ZŠ Věžnice, bod č. 8 Kontrola usnesení
z minulých zasedání a bod č. 9 výběrové řízení na traktor. Ostatní body se posunou.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 119/2021 bylo schváleno.
Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Smlouva s ČEZ ESCO
Projekt Pošta Partner
Rozpočtové opatření č. 8/2021 a 9/2021
Výjimky ZŠ Věžnice
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Výběrové řízení na traktor
Souhlas se zřízením zástavního práva na poz. 169/3 k.ú. H. Věžnice
Vyhláška o odpadech na rok 2021
Národní sportovní agentura: Kabina 2021 - Oprava kabin SK Věžnice
Pozemky
Žádosti občanů
Informace z činnosti úřadu
Rozprava členů zastupitelstva
závěr

Návrh usnesení č. 120/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšířený program zasedání. Viz příloha zápisu č. 2
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 120/2021 bylo schváleno.

Bod 4 – Smlouva s ČEZ ESCO
Starosta D. Drahoš: Již před asi dvěma týdny jsem Vám posílal nabídku od firmy ČEZ ESCO na
novou smlouvu. Ceny se mění každý týden. V této smlouvě jsou aktuální ceny a je tam
doplněno ještě jedno odběrové místo, které nyní máme u ČEZ PRODEJ.
Návrh usnesení č. 121/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí
nízkého napětí s firmou ČEZ ESCO, a.s. Duhová 1444/2 140 00 Praha. Viz příloha zápisu č. 3.
Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Usnesení č. 121/2021 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 5 – Projekt Pošta Partner
Starosta D. Drahoš seznámil zastupitele o průběhu schůzky s paní Kadidlovou z projektu Pošta
Partner. Zápis ze schůzky obdrželi zastupitelé již při svolání zasedání. Rozhodli se přijmout
následující usnesení.
Návrh usnesení č. 122/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace o projektu Pošta partner. Viz příloha
zápisu č. 4. Zastupitelstvo nesouhlasí s přechodem pobočky České pošty pod obec za
současných podmínek.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 122/2021 bylo schváleno.

Bod 6 – Rozpočtové opatření č. 8/2021 a 9/2021
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem jsou rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření č. 8/2021
jsem podepsal sám, šlo o opravu chybně zaúčtované pomoci obcím na Moravě po tornádu.
Rozpočtové opatření č. 9/2021 máte před sebou. Příjmy i výdaje jsou popsány.
Návrh usnesení č. 123/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2021 a schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2021. Viz přílohy zápisu č. 5 a 6.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 123/2021 bylo schváleno.

Bod 7 – Výjimky ZŠ Věžnice
Starosta D. Drahoš: V tomto bodě budeme projednávat dvě výjimky pro naší Základní školu.
Žádosti poslal pan ředitel. Už jsme je schvalovali v loňském roce. Na financování školy by to
nemělo mít vliv.
Návrh usnesení č. 124/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v Základní škole pro
školní rok 2021/2022 pro Základní školu a Mateřskou školu Věžnice, z.s.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 124/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 125/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků ve školní družině pro
školní rok 2021/2022 pro Základní školu a Mateřskou školu Věžnice, z.s.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 125/2021 bylo schváleno.

Bod 8 – Kontrola usnesení z minulých zasedání
Starosta D. Drahoš v tomto bodě seznámil zastupitele s plněním usnesení přijatých na
minulých zasedáních zastupitelstva obce.
Návrh usnesení č. 126/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání. Viz příloha
zápisu č. 7.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 126/2021 bylo schváleno.

Bod 9 – Výběrové řízení na traktor
Starosta D. Drahoš: Žádost na traktor už by měla být konečně kompletně v pořádku. Pokud to
dobře dopadne, budeme muset dodavatele vysoutěžit. Oslovil jsem proto firmu, která nám
žádost zpracovala, aby nám předložila nabídku na realizaci výběrového řízení. Nabídku máme
před sebou. Komisi jsme volili už minule.

Návrh usnesení č. 127/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí s nabídkou firmy ARTENDR na kompletní administraci
výběrového řízení na dodavatele na projekt: „Pořízení nového traktoru a příslušného vybavení
pro obec Věžnice“ za cenu 18.150,- vč. DPH. Nabídka je přílohou zápisu č. 8.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 127/2021 bylo schváleno.

Bod 10 - Souhlas se zřízením zástavního práva na poz. 169/3 k.ú. H. Věžnice
Starosta D. Drahoš: Manželé Škaredovi nás požádali o souhlas se zřízením zástavního práva
pro banku ČSOB. O tom jsem Vás již informoval. Podobné souhlasy jsme dávali i jiným
stavebníkům.
Návrh usnesení č. 128/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí se zřízením zástavního práva ve prospěch
Československé obchodní banky, a.s. za účelem zástavy pozemku p.č. 169/3 v k.ú. Horní
Věžnice, list vlastnictví č. 385, jehož majiteli na základě kupní smlouvy ze dne 25.10.2019 jsou
Vladislav Pavel Škareda a Alicja Marta Škaredová, za účelem získání hypotečního úvěru na
stavbu domu na uvedeném pozemku. Viz příloha zápisu č. 9. Podpisem pověřuje starostu .
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 128/2021 bylo schváleno.

Bod 11 – Vyhláška o odpadech na rok 2021
Starosta D. Drahoš: V materiálech zaslaných společně s pozvánkou na dnešní zasedání jste
měli i návrh vyhlášky o odpadech na příští rok. Vypracoval ji ještě bývalý místostarosta p.
Mottl. Vychází ze zaslané metodiky. Oproti té stávající se ruší několik výjimek.
MUDr. S. Wasserbauer: Čím méně výjimek, tím lépe.
Ing. Vítězslav Kunc: Souhlasím. Nechal bych to, jak to je napsané.

Starosta D. Drahoš: Dobře. Pošlu ji ke kontrole na odbor ministerstva vnitra a až pak jí
případně schválíme.

Bod 12 – Národní sportovní agentura: Kabina 2021 - Oprava kabin SK Věžnice
Starosta D. Drahoš: Národní sportovní agentura má vypsaný dotační titul Kabina 2021.
Výkonný výbor Sportovního klubu Věžnice se rozhodl, že podá žádost o dotaci na opravu kabin.
Když žádá spolek, musí mít od obce příslib, že se obec bude podílet 10 %. Rozpočet ještě nebyl
sestaven, ale mělo by to být do 800 000 Kč. 10% z toho je tedy 80 000 Kč.
Návrh usnesení č. 129/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje spolufinancování ve výši 10 % maximálně 80 000,- Kč při
realizaci akce: Rekonstrukce kabin SK Věžnice v rámci Dotační výzvy Kabina 2021 od Národní
sportovní agentury
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 129/2021 bylo schváleno.

Bod 13 – Pozemky
Starosta D. Drahoš: Na minulém zasedání jsme schválili záměr na prodej pozemku parc.č.
992/27. Záměr byl zveřejněn a přišla jedna nabídka v obálce.
Pan starosta poté otevřel obálku a přečetl zastupitelům nabídku manželů Čumplových, která
byla v souladu se záměrem.
Návrh usnesení č. 130/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje prodej pozemku parc.č. 992/27 ostatní plocha o výměře
47 m2 v k.ú. Dolní Věžnice Ivoně a Václavu Čumplovým, bytem Věžnice 99, 582 52 Věžnice za
cenu 80 Kč/m2. S tím, že prodej pozemku proběhne do 30.6.2022. Podpisem kupní smlouvy
pověřuje starostu obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 130/2021 bylo schváleno.

Bod 14 - Žádosti občanů
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem jsou žádosti občanů. Máme tu dnes dvě žádosti. Nejprve
paní Chromá. Ta si nechala zaměřit stavby a ukázalo se, že částečně zasahují na obecní
pozemky. Geometrický plán máte před sebou.
Návrh usnesení č. 131/2021

Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje záměr na prodej pozemků parc. č. 819/9, st. 114 a st.
116 v k.ú. Dolní Věžnice dle Geometrického plánu č. 351-147/2021. Zveřejněním záměru
pověřuje starostu obce
Pro: 8
Usnesení č. 131/2021 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Starosta D. Drahoš: druhá žádost je od pana Duška. Ten si také nechal zaměřit stavení a zjistil,
že cca 24 m2 leží na obecním pozemku. Rád by tento díl od obce odkoupil. Opět k žádosti
přiložil geometrický plán.
Návrh usnesení č. 132/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. st 119 o výměře 24
m2 v k.ú. Dolní Věžnice dle Geometrického plánu č. 353-62/2021. Zveřejněním záměru
pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Usnesení č. 132/2021 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 11 – Informace z činnosti úřadu
Starosta David Drahoš informoval zastupitele o aktuální situaci s realizací kontejnerových míst,
opravy prostranství před Klábenešovou kapličkou, splavu u Lutriánu, o podání žádosti o dotaci
za kůrovcové dřevo, o vývoji situace kolem vydání povolení k připojení nových vrtů. Informoval
zastupitele o požadavku rodičů na znovuzavedení školního autobusu za Šlapanova na o
krocích, které již v tomto směru učinil.
Návrh usnesení č. 133/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou obce.
Pro: 8
Usnesení č. 133/2021 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 12 – Rozprava členů zastupitelstva
Ing. Josef Málek informoval zastupitele o průběhu prací při opravě podlahového vytápění
kaple.
Zastupitelé dále hovořili o vývoji hospodaření Základní školy a opět hovořili o možnostech
sběru starého ošacení a shodli se, že i když firma Textileco slevila cenu služby na polovinu,
měla by obec uzavřít smlouvu s Diakonií Broumov.

Bod 13 – Závěr
Ve 20:25 hodin starosta jednání ukončil a popřál zastupitelům hezký večer.

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

Ing. Vítězslav Kunc ………………………………………

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

