Zápis č. 35 ze zasedání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 11.10.2021
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 Ing. Vítězslav Kunc se omluvil, že dorazí v průběhu. 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 jako zapisovatele paní Annu Adamcovou, ověřovatele zápisu
pana Adama Drahoše a pana Jaroslava Kunce.
Návrh usnesení č. 134/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu pana Adama Drahoše a pana
Jaroslava Kunce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 134/2021 bylo schváleno.

Bod 3 – Schválení programu
Starosta D. Drahoš: Program máte před sebou. Navrhuji přidat bod č. 5 Výpověď smlouvy s
Textil Eco, bod č. 6 Výjimky Smlouva s Diakonie Broumov, bod č. 7 rozpočtové opatření č.
10/2021 a bod č. 8 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021. Ostatní body se posunou.
Návrh usnesení č. 135/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšíření programu zasedání o bod č. 5 Výpověď
smlouvy s Textil Eco, bod č. 6 Výjimky Smlouva s Diakonie Broumov, bod č. 7 rozpočtové
opatření č. 10/2021 a bod č. 8 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021. Ostatní body se posunou.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 135/2021 bylo schváleno.

Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu

4) Schválení zhotovitele akce: Obec Věžnice – stavební úpravy chodníků podél silnice
III/3503
5) Výpověď smlouvy s Textil Eco.
6) Smlouva s Diakonie Broumov
7) Rozpočtové opatření 10/2021
8) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
9) Informace z činnosti úřadu
10) Rozprava členů zastupitelstva
11) závěr
Návrh usnesení č. 136/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšířený program zasedání. Viz příloha zápisu č. 2
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 136/2021 bylo schváleno.

Bod 4 – Schválení zhotovitele akce: Obec Věžnice – stavební úpravy chodníků
podél silnice III/3503
Starosta D. Drahoš: Hodnotící komise už zasedala celkem čtyřikrát. Zápisy máme před sebou.
Nejprve budeme hlasovat o rozhodnutí o vyřazení uchazeče firmy TES, spol. s r.o. Tato firma
podala nejlevnější nabídku, ale chybně nacenila protismykový nátěr. Respektive nacenila jiný
typ protismykového nátěru, než je v PD. Pokud bychom potom chtěli ten, co je v PD, byly by
to vícenáklady, které bychom hradili my v plné výši. Jednalo by se o statisíce. Přitom je to
uznatelný náklad dotovaný 85%.
Návrh usnesení č. 137/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí doporučení hodnotící komise a přijímá
Rozhodnutí o vyloučení účastníka TES, spol. s r.o. ze zadávacího řízení. Viz příloha zápisu č. 3.
Podpisem pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Usnesení č. 137/2021 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

V 19:20 dorazil Ing. Vítězslav Kunc.
Starosta D. Drahoš: Po vyřazení uchazeče TES spol s.r.o. je nejlevnější nabídka od firmy Terni
s.r.o. Doporučení komise máme také před sebou.
Návrh usnesení č. 138/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí doporučení hodnotící komise a přijímá
Rozhodnutí o výběru dodavatele akce: Obec Věžnice - stavební úpravy chodníků podél silnice
III/3503 firmu Terni s.r.o. Viz příloha zápisu č. 4
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 138/2021 bylo schváleno.

Bod 5 – Výpověď smlouvy s Textil Eco.
Starosta D. Drahoš: V dalších dvou bodech se bude jednat o kontejner na zpětný odběr
použitého textilu. Už na posledních dvou zasedáních jsme o tom hovořili. Se společností Textil
Eco jsem se domluvil, že výpověď podáme my. Takže bychom teď schválili výpověď.
Návrh usnesení č. 139/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí s vypovězením smlouvy o umístění kontejneru na sběr
šatstva, textilií a obuvi se společností Textil Eco a.s. k 31.10.2021. Zasláním výpovědi pověřuje
starostu obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 138/2021 bylo schváleno.

Bod 6 – Smlouva s Diakonie Broumov
Starosta D. Drahoš: V průběhu minulého týdne mi přišel návrh smlouvy na kontejner od
Diakonie Broumov. Máme ho před sebou. Je to jak jsme se o tom bavili minule. Roční náklady
1200 Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 140/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb s Diakonie Broumov,
sociální družstvo. Viz příloha zápisu č. 5. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 140/2021 bylo schváleno.

Bod 7 – Rozpočtové opatření č. 10/2021
Starosta D. Drahoš: Teď máme před sebou návrh rozpočtového opatření č. 10/2021. Jedná se
hlavně o peníze na obnovu bývalé kovárny.
Návrh usnesení č. 141/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021. Viz příloha zápisu č. 6.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 141/2021 bylo schváleno.

Bod 8 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
Starosta D. Drahoš: Na zářijovém zasedání jsme probírali návrh vyhlášky o odpadech. Tento
návrh jsem zaslal na kontrolu na ministerstvo vnitra. Nyní se nám už návrh vrátil. Došlo tam
z jejich strany jen k jedné úpravě. Takže vyhláška by tedy nyní měla být formálně v pořádku.

Teď ještě musíme probrat výši poplatku. V návrhu je uvedeno 400 Kč. S paní Jelínkovou jsme
spočítali reálně náklady na odpady v letošním roce. Když to vydělíme počtem obyvatel a
chalup, tak to dělá dost přes 600Kč. Takže bych ten poplatek za odpad stanovil ve výši 500Kč
Ing. Josef Málek: Já bych nechal těch 400Kč.
Adam Drahoš: Já bych klidně dal 600Kč. Ony ty náklady na odpady porostou a příští rok
bychom nemuseli třeba zdražovat.
Ing. Antonín Kunc: Náklady zřejmě porostou, ale je lepší ty ceny zvedat postupně.
Starosta D. Drahoš: 600Kč je moc.
Ing. Vítězslav Kunc: Děti do 6 let a lidi nad 80 let nebudou platit, takže to budeme stejně
dotovat. Za mě 500Kč.
Starosta D. Drahoš: Podle mě je většinová shoda na 500,- Poplatek tedy bude 500Kč.
Návrh usnesení č. 142/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Viz příloha zápisu č. 7.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 142/2021 bylo schváleno.

Bod 9 – Informace z činnosti úřadu
Starosta David Drahoš informoval zastupitele o aktuální situaci obnovou bývalé kovárny,
s novinkami ohledně žádosti o dotaci na novou techniku, o montáži čidel hlídajících hladinu
vody ve vodojemu pro horní část obce a dále o problémech, které způsobil nedávný výpadek
el. proudu, na zásobování vodou dolní části obce. Vše je již vyřešeno. Dále starosta informoval
zastupitele o nutnosti mít autorizovaný technický dozor investora na stavbu chodníků.
Nabídka by měla být podána v řádu dnů. S největší pravděpodobností se bude muset v říjnu
zastupitelstvo ještě jednou sejít.
Návrh usnesení č. 143/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou obce.
Pro: 9
Usnesení č. 143/2021 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 10 – Rozprava členů zastupitelstva
Ing. Josef Málek informoval zastupitele o průběhu prací při opravě podlahového vytápění
kaple.
Starosta přednesl zastupitelům žádost Oblastní charity Havlíčkův Brod o dotaci ve výši
10 000Kč. Zastupitelé se jednohlasně dohodli příspěvek neposkytnout.

Bod 11 – Závěr
Ve 20:15 hodin starosta jednání ukončil a popřál zastupitelům hezký večer.

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

Jaroslav Kunc ………………………………………

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

