Zápis č. 38 ze zasedání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 15.12.2021
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, pan Milan Chalupník je omluvený a Ing. Vítězslav Kunc dorazí později. Starosta
shledal zastupitelstvo jako usnášeníschopné dle §92 odst. 9 zákona o obcích.
Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.
Čas zahájení zastupitelstva: 19:06 hod.

Bod 2 – Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta D. Drahoš: Navrhuji jako zapisovatele paní Annu Adamcovou, ověřovatele zápisu pana MUDr.
Stanislava Wasserbauera a pana Ing. Antonína Kunce.
Návrh usnesení č. 167/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu pana MUDr. Stanislava Wasserbauera a pana Ing.
Antonína Kunce
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 167/2021 bylo schváleno.

Bod 3 – Schválení programu
Starosta D. Drahoš: Program máme před sebou. Navrhuji změnu bodu č. 9 na rozpočtové opatření č. 12/2021
a 13/2021 a rozšíření programu zasedání o bod č. 10 Smlouva o nájmu knihovny, bod č. 11 Smlouva o zřízení
služebnosti CETIN a o bod č. 12 Navýšení pracovního úvazku druhého obecního zaměstnance. Ostatní body
se posunou
Návrh usnesení č. 168/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje změnu bodu č. 9 na rozpočtové opatření č. 12/2021 a 13/2021 a
rozšíření programu zasedání o bod č. 10 Smlouva o nájmu knihovny, bod č. 11 Smlouva o zřízení služebnosti
CETIN a o bod č. 12 Navýšení pracovního úvazku druhého obecního zaměstnance. Ostatní body se posunou
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 168/2021 bylo schváleno.

Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání
5) Příloha č. 8 ke smlouvě 200664. Služby města Jihlavy s.r.o.
6) Dodatek č. 6. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
7) Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina.
8) Plán inventur 2021
9) Rozpočtové opatření č. 12/2021 a 13/2021
10) Smlouva o nájmu knihovny

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Smlouva o zřízení služebnosti CETIN
Navýšení úvazku druhého obecního zaměstnance
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Věžnice
Rozpočet ZŠ A MŠ Věžnice na rok 2022
Rozpočet obce Věžnice na rok 2022
Střednědobý výhled obce Věžnice na roky 2023-2024
Plán rozvoje obce na rok 2022
Informace z činnosti úřadu
Rozprava členů zastupitelstva
Závěr

Návrh usnesení č. 169/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšířený program zasedání. Viz příloha zápisu č. 2
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 169/2021 bylo schváleno.

Bod 4 – Kontrola usnesení z minulých zasedání
Starosta D. Drahoš informoval zastupitele o plnění schválených usnesení. U nesplněných usnesení informoval
o důvodech nesplnění a výhledu. U usnesení č. 59/2021 navrhnul prodloužení lhůty pro naplnění usnesení
do 30.6.2022.
Návrh usnesení č. 170/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání. Viz příloha zápisu
č. 3
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 170/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 171/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje prodloužení lhůty pro provedení směny pozemků dle usnesení č.
59/2021 do 30.6.2022.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 171/2021 bylo schváleno

Bod 5 - Příloha č. 8 ke smlouvě 200664. Služby města Jihlavy s.r.o.
Starosta D. Drahoš: V tomto bodě máme před sebou již tradiční dodatek. Bohužel opět dojde k mírnému
zdražení. Dobrá zpráva je, že jsme se v celkem pohodlně vešli do hodnoty 200 kg komunálního odpadu na
osobu. Letos jsme udělali ta kontejnerová stání, tak snad to lidi podpoří ještě více ve třídění, abychom měli
komunálního odpadu co nejméně.
Návrh usnesení č. 172/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje přílohu č. 8 ke smlouvě 200664 s firmou Služby města Jihlavy s.r.o. Viz
příloha zápisu č. 4. Podpisem pověřuje starostu obce.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 172/2021 bylo schváleno.
V 19:19 dorazil pan Ing. Vítězslav Kunc

Bod 6 – Dodatek č. 6. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Starosta D. Drahoš: Další dodatek, tentokrát k separovanému odpadu. Dochází ke zdražení za vysypání
jednoho kontejneru o 20 Kč. Máte to před sebou.
Návrh usnesení č. 173/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Dodatek č. 6 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu separovaného
odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Viz příloha zápisu č. 5. Podpisem Dodatku pověřuje
starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 173/2021 bylo schváleno.

Bod 7 – Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje
Vysočina.
Starosta D. Drahoš: Teď máme před sebou návrh Smlouvy s Krajem Vysočina. Posílal jsem Vám ho už dříve.
Návrh usnesení č. 174/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Kraje Vysočina. Viz příloha zápisu č. 6. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 174/2021 bylo schváleno.

Bod 8 – Plán inventur 2021
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je plán inventur. S jednotlivými předsedy inventarizačních komisí se
budeme individuálně domlouvat, kdy se inventury provedou. Materiály budou na úřadu.
Návrh usnesení č. 175/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Plán inventur na rok 2021. Viz příloha zápisu č. 7.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 175/2021 bylo schváleno.

Bod 9 - Rozpočtové opatření č. 12/2021 a 13/2021
Starosta D. Drahoš: Na konci listopadu jsme provedli malé rozpočtové opatření č. 12/2021 a nyní se
budeme zabývat rozpočtovým opatřením č. 13/2021. Je to konečné rozpočtové opatření letošního roku.
Rovnají se všechny položky s jinými rozpočty, takže by další opatření už neměla být potřeba.
Návrh usnesení č. 176/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 12/2021 a schvaluje rozpočtové opatření
č. 13/2021. Viz příloha zápisu č. 8 a 9.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 176/2021 bylo schváleno.

Bod 10 – Smlouva o nájmu knihovny
Starosta D. Drahoš: V tomto bodě máme před sebou návrh Smlouvy o nájmu na knihovnu. Bohužel opět
dochází k mírnému navýšení nájmu. Bohužel asi nemáme jinou možnost. Alespoň se podařilo s nástupem
nové knihovnice naši obecní knihovnu oživit a opět zdárně funguje.
Návrh usnesení č. 177/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání s firmou Slunce
Vysočiny s.r.o. Viz příloha zápisu č. 10. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 177/2021 bylo schváleno.

Bod 11 - Smlouva o zřízení služebnosti CETIN
Starosta D. Drahoš: Teď je před námi návrh Smlouvy s firmou Cetin. Jedná se o ten sloupek v dolní části obce
u bytovky. Schvalovali jsme to.
Návrh usnesení č. 178/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti s firmou CETIN a.s. Viz příloha zápisu č.
11. Podpisem Smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 178/2021 bylo schváleno.

Bod 12 - Navýšení úvazku druhého obecního zaměstnance
Starosta D. Drahoš: Už jsme s několika z Vás hovořil, že řešíme s p. Bořilem, jestli by nešel na celý úvazek.
Práce na obci je dost a myslím, že pan Bořil se osvědčil. Máte něco k tomu?
MUDr. S. Wasserbauer: Měl by se vyjádřit Jaroslav Kunc, jak to vidí on.
Jaroslav Kunc: Určitě ano. Jsem pro.
Návrh usnesení č. 179/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí s navýšením výše pracovního úvazku pro druhého zaměstnance obce z
0,6 na 1,0 pracovního úvazku s platností od 1.1.2022.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 179/2021 bylo schváleno.

Bod 13 - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Věžnice
Starosta D. Drahoš: Dílčí přezkoumání se uskutečnilo 1. listopadu. Nebyly shledány žádné závady a
nedostatky. Zprávu jsem Vám rozeslal, hned jak dorazila. Budeme brát pouze na vědomí.
Návrh usnesení č. 180/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Věžnice. Viz
příloha zápisu č. 12.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 180/2021 bylo schváleno.

Bod 14 - Rozpočet ZŠ A MŠ Věžnice na rok 2022
Starosta D. Drahoš: Nyní máme na programu rozpočet školy. Diskutovali jsme to minule. Nejsou žádné
změny.
Návrh usnesení č. 181/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Věžnice na rok 2022 v předloženém znění. Viz příloha
zápisu č. 13
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 181/2021 bylo schváleno.

Bod 15 - Rozpočet obce Věžnice na rok 2022
Starosta D. Drahoš: Teď nás čeká obecní rozpočet. Návrh jsme podrobně diskutovali minule. Je tam už
zahrnuté zvýšení nájmu knihovny a náklady na knihovnici na celý rok. Určitě nás čekají nějaká rozpočtová
opatření.
Návrh usnesení č. 182/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Rozpočet obce Věžnice na rok 2022 v paragrafovém znění. Viz příloha
zápisu č. 14.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 182/2021 bylo schváleno.

Bod 16 - Střednědobý výhled obce Věžnice na roky 2023-2024
Starosta D. Drahoš: Ještě tu máme střednědobý výhled. Je to aktualizované, hlavně podle aktuální výše
úvěrů.
Návrh usnesení č. 183/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Střednědobý výhled obce Věžnice na období 2023-2024. Viz příloha
zápisu č. 15.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 183/2021 bylo schváleno.

Bod 17 - Plán rozvoje obce na rok 2022
Starosta D. Drahoš: Udělal jsem už takový nástřel, máte ho před sebou.
Ing. Josef Málek: Chybí tam ty lávky.
Starosta D. Drahoš: Ano, a zapomněl jsem tam napsat i projektovou přípravu na ten most v horní části
obce. Jinak by tam snad mělo být vše, o čem jsme se bavili a co plánujeme.
Návrh usnesení č. 184/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje v rámci rozvoje obce v roce 2022 akce: „Napojení nových vrtů na
vodovod v horní části obce“, „Obnova staré kovárny“, „Přístavba a přestavba sálu KD“, „Oprava splavu u
Lutriánu“, „Rekonstrukce kuchyně a jídelny v budově ZŠ“, „Oprava místních komunikací“, „Vybudování
pomníku padlým“, „Rekonstrukce chodníků podél komunikace III/3503“, „Systém domovních čistíren

odpadních vod“, „Oprava budovy Obecního úřadu“, „Rekonstrukce lávek v obci“ a „Projektová příprava na
rekonstrukci mostu v horní části obce“.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 184/2021 bylo schváleno.

Bod 18 – Informace z činnosti úřadu.
Starosta D. Drahoš přednesl zastupitelům informace o aktuální situaci okolo budování autobusové zastávky,
Informaci, že se bohužel nepovede vyčerpat celý úvěr u České spořitelny, o tom, že se od března 2022 zřejmě
změní pobočka České pošty v obci na Pošta Partner a bude v obchodě v dolní části obce. Zatím to ale neví
z oficiálních míst. Dále informoval zastupitele, že oslovil další firmu pro podání nabídky na TDI na připojení
vrtů. Ten původně oslovený subjekt přestal komunikovat. Informoval zastupitele o aktuální situaci na obnově
kovárny.
Návrh usnesení č. 185/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 185/2021 bylo schváleno.

Bod 19 – Rozprava členů zastupitelstva
Starosta D. Drahoš: Ještě bychom měli schválit cenu na vodné na stočné. Pan Staněk to ještě nestihl
propočítat, ale vloni říkal, že nám to vychází dobře, takže myslím, že není důvod měnit ceny.
Návrh usnesení č. 186/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje výši ceny pro vodné a stočné pro rok 2022 ve stejné výši jako v roce
2021.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 186/2021 bylo schváleno.
Zastupitelé dále hovořili zejména o přesunu pobočky pošty a o budoucnosti budovy obecního úřadu.

Bod 20 – Závěr
Ve 20:45 hodin starosta jednání ukončil a poděkoval zastupitelům za účast a popřál jim hezké Vánoce a
všechno nejlepší v novém roce a předal zastupitelům dárkový balíček jako poděkování za jejich práci pro
obec.

Ověřili:
MUDr. Stanislav Wasserbauer ……..………………………………

Ing. Antonín Kunc ………………………………………

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

