Zápis č. 37 ze zasedání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 25.11.2021
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 Adam Drahoš dorazí později. Starosta shledal zastupitelstvo
jako usnášeníschopné dle §92 odst. 9 zákona o obcích.
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 Milana Chalupníka, ověřovatele zápisu
paní Annu Adamcovou a pana Ing Josefa Málka.
Návrh usnesení č. 158/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu paní Annu Adamcovou a pana Ing.
Josefa Málka.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 158/2021 bylo schváleno.

Bod 3 – Schválení programu
Starosta D. Drahoš: Program máme před sebou. Navrhuji přidat bod č.4 Dodatek č. 2 Smlouvy
o dílo na opravu střechy a krovu bývalé kovárny. Ostatní body se posunou.
Návrh usnesení č. 159/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšíření programu zasedání o bod č. 4 Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo na opravu střechy a krovu bývalé kovárny. Ostatní body se posunou.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 159/2021 bylo schváleno.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na opravu střechy a krovu bývalé kovárny
Koordinátor BOZP akce: Obec Věžnice – stavební úpravy chodníků podél silnice III/3503
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 346/2021

7)
8)
9)
10)
11)

Rozpočtové opatření 11/2021
Žádost o dotaci MMR
Informace z činnosti úřadu
Rozprava členů zastupitelstva
závěr

Návrh usnesení č. 160/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšířený program zasedání. Viz příloha zápisu č. 2
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 160/2021 bylo schváleno.

Bod 4 – Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na opravu střechy a krovu bývalé kovárny
Starosta D. Drahoš: Firmě se zranili dva zaměstnanci a nestihnou dohodnutý termín. Tímto
dodatkem se termín posune až do konce roku. Na dotaci z havarijního programu to nebude
mít vliv. Navíc se dušují, že to stihnou dřív.
Návrh usnesení č. 161/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 5.8.2021 s firmou
Život památkám o.p.s. Viz příloha zápisu č. 3. Podpisem dodatku pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 161/2021 bylo schváleno.

Bod 5 – Koordinátor BOZP akce: Obec Věžnice – stavební úpravy chodníků
podél silnice III/3503
Starosta D. Drahoš: Na stavbě chodníků musí být i koordinátor BOZP. Máte před sebou dvě
nabídky. Levnější je od paní Kuncové.
Návrh usnesení č. 162/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje jako koordinátora BOZP akce: Obec Věžnice – stavební
úpravy chodníků podél silnice III/3503 paní Bc. Radku Kuncovou dle předložené nabídky viz
příloha zápisu č. 4.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 162/2021 bylo schváleno.
V 19:20 dorazil pan Adam Drahoš

Bod 6 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.
346/2021
Starosta D. Drahoš: Jedná se o pozemek pod silnicí směrem k fotbalovému hřišti. Řeší se to už
několik let. Průběžně jsem Vás vždycky informoval. Mám od nich informaci, že když to
schválíme do konce listopadu, stihne se to ještě letos dát na katastr. Uvidíme.

Návrh usnesení č. 163/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k
majetku č. 346/2021 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Viz příloha
zápisu č. 5. Podpisem Smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 163/2021 bylo schváleno.

Bod 7 – Rozpočtové opatření 11/2021
Starosta D. Drahoš: Teď máme před sebou návrh rozpočtového opatření 11/2021. Hlavní
položkou v rozpočtovém opatření je mimořádná splátka úvěru. V návrhu je 1 000 000Kč. Já
jsem v týdnu ještě hovořil s panem Vokálem z České spořitelny. Myslím, že by bylo lepší snížit
tu mimořádnou letošní splátku na 500 000Kč. Těch zbylých 500 000Kč nám poslouží jako
rezerva pro investice příští rok. Pokud to půjde dobře, pošleme příští rok opět 500 000Kč.
Návrh usnesení č. 164/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021 viz. příloha zápisu č. 6
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 164/2021 bylo schváleno.

Bod 8 – Žádost o dotaci MMR
Starosta D. Drahoš: V tomto bodě schválíme podání žádosti o dotaci na akci „Obnova
kulturního domu a kuchyně ZŠ a MŠ v obci Věžnice “ z podprogramu 117D8210 Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210E, Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov, kde bude dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
Návrh usnesení č. 165/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Obnova kulturního
domu a kuchyně ZŠ a MŠ v obci Věžnice“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul 117d8210E, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov z Ministerstva
pro místní rozvoj.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 165/2021 bylo schváleno.

Bod 9 – Informace z činnosti úřadu.
Starosta D. Drahoš přednesl zastupitelům informace o aktuální situaci okolo budování
autobusové zastávky, informaci o stavu u tří zatím nedokončených prodejů pozemků u kterých
bude zřejmě potřeba prodloužit lhůtu pro realizaci prodeje na prosincovém zasedání
zastupitelstva. Starosta dále informoval o tom, že již má podepsanou kupní smlouvu na
pozemky vedle bývalé kovárny od všech majitelů. Dále informoval zastupitele, že v obci

v současnosti pracuje jeden občan v rámci veřejně prospěšných prací. O pracích na zateplení
vrtu v dolní části obce. O situaci s dotací z PGRLF. O stavu úprav prostranství před kapličkou
v dolní části obce.

Návrh usnesení č. 166/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 166/2021 bylo schváleno.

Bod 10 – Rozprava členů zastupitelstva
Ing. Josef Málek informoval zastupitele o průběhu prací při opravě podlahového vytápění
kaple.
Poté přítomný ředitel Základní školy Mgr. Ivo Kuttelwascher představil zastupitelům výsledky
hospodaření školy k 31.10.2021, výhled hospodaření do konce roku a návrh rozpočtu ZŠ a MŠ
Věžnice na rok 2022. Poté jednání zastupitelstva opustil.
Zastupitelé dále pracovali na návrhu rozpočtu obce pro rok 2022.

Bod 11 – Závěr
Ve 20:45 hodin starosta jednání ukončil a poděkoval zastupitelům za účast a popřál jim hezký
večer.

Ověřili:
Anna Adamcová ……..…………………………………

Ing. Josef Málek ………………………………………

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

