Zápis č. 39 ze zasedání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 20.1.2022
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 je omluvený. Starosta shledal zastupitelstvo jako
usnášeníschopné dle §92 odst. 9 zákona o obcích.
Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.
Čas zahájení zastupitelstva: 19:08 hod.

Bod 2 – Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta D. Drahoš: Navrhuji jako zapisovatele paní Annu Adamcovou, ověřovatele zápisu pana Milana
Chalupníka a pana Jaroslava Kunce.
Návrh usnesení č. 1/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu pana Milana Chalupníka a pana Jaroslava Kunce
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2022 bylo schváleno.

Bod 3 – Schválení programu
Starosta D. Drahoš: Program máme před sebou. Navrhuji rozšíření programu zasedání o bod č. 9 MA21
Věžnice. Ostatní body se posunou
Návrh usnesení č. 2/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšíření programu zasedání o bod č. 9 MA 21 Věžnice. Ostatní body
se posunou.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2022 bylo schváleno.

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

7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Rozpočtové opatření č. 14/2021
Kupní smlouva traktor
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést
stavbu č. IV-12-2023439/VB/3, název stavby: Věžnice, parcela 916/1,kabel.vedení nn se společností ČEZ
Distribuce, a.s.
Technický dozor investora – napojení nových vrtů.
Památník padlým
MA 21 Věžnice
Informace z činnosti úřadu
Rozprava členů zastupitelstva
Závěr

Návrh usnesení č. 3/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšířený program zasedání. Viz příloha zápisu č. 2
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2022 bylo schváleno.

Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 14/2021
Starosta D. Drahoš: Po našem posledním zasedání v loňském roce vyšlo najevo, že je potřeba ještě mírně
upravit rozpočet, aby to bylo všechno správně. Museli jsme tedy udělat ještě Rozpočtové opatření č. 14.
Máme ho před sebou.
Návrh usnesení č. 4/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2021. Viz příloha zápisu č. 3
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2022 bylo schváleno.

Bod 5 – Kupní smlouva traktor
Starosta D. Drahoš: Ve středu 12.1. v 10:00 bylo otevírání obálek a hodnocení nabídek na nový kolový traktor.
Protokol o hodnocení nabídek máme před sebou. Přišla pouze jedna nabídka a to od firmy Agrozet. Splňuje
zadání.
Návrh usnesení č. 5/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje dodavatele v rámci výběrového řízení „Dodávka kolového traktoru“
firmu Agrozet České Budějovice a.s. Zpráva o hodnocení nabídek je přílohou zápisu č. 4.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Kupní smlouvu na 1 ks „Kolového traktoru vč. příslušenství“ s firmou
Agrozet České Budějovice za cenu 1 693 600 bez DPH. Viz příloha zápisu č. 5. Podpisem smlouvy pověřuje
starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2022 bylo schváleno.

Bod 6 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2023439/VB/3, název stavby: Věžnice, parcela
916/1,kabel.vedení nn se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Starosta D. Drahoš: Jedná se o přípojku ke stavební parcele pana Sedláčka v dolní části obce.
Návrh usnesení č. 7/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2023439/VB/3, název stavby: Věžnice, parcela

916/1,kabel.vedení nn se společností ČEZ Distribuce, a.s. Viz příloha zápisu č. 6. Podpisem Smlouvy pověřuje
starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2022 bylo schváleno.

Bod 7 – Technický dozor investora – napojení nových vrtů.
Starosta D. Drahoš: Už v loni v říjnu jsem oslovil pana Prokše. Slíbil, že pošle nabídku, ale nic neposlal.
Nemohu se mu dovolat a na maily nereaguje. Oklikou jsem zjistil, že oprávnění na TDI na vodní stavby má i
společnost PL Building s.r.o, která nám dozoruje chodníky. Tak jsem je poprosil, aby nám nacenili technický
dozor i na napojení vrtů. Jejich nabídku máme před sebou.
Návrh usnesení č. 8/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje nabídku firmy PL Building s.r.o. na výkon inženýrské činnosti
technického dozoru investora pro stavbu: Přivaděč surové vody pro obec Věžnice za cenu 32 000,- Kč bez
DPH. Viz příloha zápisu č. 7
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2022 bylo schváleno.

Bod 8 – Památník padlým
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je památník padlým. Pan Findeis připravil několik návrhů, musíme si
jeden vybrat. Jak jsem Vám již psal, líbí se mi ta varianta 1.
Ing. Josef Málek:
s variantou 1.

V minulosti jsme to již řešili a už tehdy jsme se bavili o variantě, která je téměř shodná

Ing. Vítězslav Kunc:

Mě se víc líbí ta varianta 2.

Starosta D. Drahoš: Většina je pro variantu 1, takže budeme realizovat tuto. Oslovil jsem společnost SMSslužby s.r.o., aby nám udělali nabídku na administraci žádosti o dotaci na vybudování památníku. Oni mi
poslali objednávku a text usnesení, které musíme schválit.

Návrh usnesení č. 9/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vytvoření památníku padlým I. A
II. světové války v obci Věžnice“ a investiční záměr na realizaci projektu „Vytvoření památníku padlým I. A II.
světové války v obci Věžnice“. Projekt „Vytvoření památníku padlým I. A II. světové války v obci Věžnice“
bude podán do programu Ministerstva obrany ČR Zachování a obnova historických hodnot I.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 10/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje objednávku na služby spojené s administrací projektu „Vytvoření
památníku padlým I. A II. světové války v obci Věžnice“ u společnosti SMS-služby s.r.o. viz příloha zápisu č. 8
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 10/2022 bylo schváleno.

Bod 9 – MA 21 Věžnice
Starosta D. Drahoš: Dali jsme dohromady plán akcí na rok 2022 a také Hodnotící zprávu za rok 2021. Letos
Kraj Vysočina vypsal dotace na MA 21, takže budeme žádat. Věřím, že ten letošní rok už bude na tyhle akce
dobrý.
Návrh usnesení č. 11/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Hodnotící zprávu o činnosti MA21 Věžnice v roce 2021, příloha zápisu
č. 9, a schvaluje Akční plán zlepšování MA21 Věžnice pro rok 2022, příloha zápisu č. 10.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 12/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje finanční podporu MA21 Věžnice na aktivity v roce 2022 ve výši 132
tisíc korun.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2022 bylo schváleno.

Bod 10 – Informace z činnosti úřadu.
Starosta D. Drahoš informoval o průběhu stavby zastávky, o situaci kolem obnovy bývalé kovárny, o
plánovaném programu obecních slavností, které budou v termínu 21. – 22. května a kolik to bude cca stíát
finančních prostředků. Dále o plánovaném koncertu dvou country kapel na louce u Kukle, na kterém
spolupracuje s p. Apfelthalerem. Plánovaný termín je 4.6.2022. Ještě informoval zastupitele o tom, do jakých
dotačních titulů ve Fondu Vysočiny bude obec podávat žádosti – jedná se o Památky 2022 – na obnovu
kovárny. Dále na již zmíněnou místní agendu a pak ještě bude obec žádat o dotaci na rozvoj venkova. Letos
je 127 000,- Kč. Zatím ještě není rozhodnuto, na jaký projekt se požádá.
Na závěr informoval zastupitele, že v pondělí 17.1. je pozván na schůzku do obchodu v dolní části obce, kde
by se dle mailu, který přečetl zastupitelům, mělo jednat o vzniku Pošty partner. Zastupitelé se pozastavili nad
tím, že obec nikdo oficiálně zatím nekontaktoval, když je obchod v majetku obce a určitě budou třeba nějaké
zásahy do budovy. V zastupitelstvu převládl názor, že to není šťastné řešení a přijali následující usnesení.

Návrh usnesení č. 13/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice nesouhlasí se změnou pobočky České pošty v obci na Poštu partner a přeložení
pobočky do obecní budovy č.p. 75. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce sdělením tohoto usnesení
České poště, s.p.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 13/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 14/2022 bylo schváleno.

Bod 11 – Rozprava členů zastupitelstva
Zastupitelé dále hovořili zejména o případném přesunu pobočky pošty a o budoucnosti budovy obecního
úřadu.

Bod 12 – Závěr
Ve 20:30 hodin starosta jednání ukončil a poděkoval zastupitelům za účast a popřál jim klidný večer.

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

Jaroslav Kunc ………………………………………

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

