Zápis č. 41 ze zasedání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 17.2.2022
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.
Přítomno je 7 zastupitelů, pan Adam Drahoš a pan Ing. Antonín Kunc dorazí v průběhu zasedání. Starosta
shledal zastupitelstvo jako usnášeníschopné dle §92 odst. 9 zákona o obcích.
Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.
Začátek 19:06 hod.

Bod 2 – Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta D. Drahoš: „Navrhuji jako zapisovatelku paní Annu Adamcovou, ověřovatele zápisu pana MUDr.
Stanislava Wasserbauera a pana Ing. Vítězslava Kunce.“
Návrh usnesení č. 19/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu pana MUDr. Stanislava Wasserbauera a pana Ing.
Vítězslava Kunce.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/2022 bylo schváleno.

Bod 3 – Schválení programu
Starosta D. Drahoš: „Program máme před sebou. Navrhuji rozšíření programu zasedání o bod č. 7 Příspěvky
spolkům a církvím na rok 2022. Ostatní body se posunou“.
Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Pošta Partner
5) Kupní smlouva jez
6) Rozpočtové opatření 1/2022
7) Příspěvky spolkům na rok 2022
8) Informace z činnosti úřadu
9) Rozprava členů zastupitelstva
10) Závěr

Návrh usnesení č. 20/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšíření programu zasedání o bod č. 7 Příspěvky spolkům a církvím
na rok 2022. Ostatní body se posunou.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 20/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 21/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšířený program zasedání. Viz příloha zápisu č. 2
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 21/2022 bylo schváleno.

Bod 4 – Pošta Partner
Starosta D. Drahoš: „Vzhledem k tomu, že zde nejsme všichni, ale během chvíle by měli chybějící členové
zastupitelstva dorazit, přerušuji tento bod, než budeme kompletní“.

Bod 5 – Kupní smlouva jez
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je kupní smlouva na jez u Lutriánu. Cena se odvíjí od znaleckého
posudku, který jsem posílal v podkladech k zasedání. Cena byla stanovena na 29.670,- Kč
Ing. Vítězslav Kunc: Jak to je s tím vodním právem? Ptám se proto, že kdyby se nám nepodařilo hned
sehnat dotaci na opravu a mlýn třeba změnil majitele, tak aby nás ten nový majitel nemohl nutit k opravě na
naše náklady.
Starosta D. Drahoš: Ten jez kupujeme hlavně proto, abychom ho co nejdříve opravili. To, co říkáš, je sice
málo pravděpodobné, ale možné to je. Je to asi dobrá připomínka. Nemusíme tu koupi schvalovat nutně
dnes. Domluvím se s JUDr. Somrem, ať něco v tomto duchu přidá do smlouvy a vrátíme se k tomu na příštím
zasedání.
V 19:16 dorazil Ing. Antonín Kunc

Bod 6 - Rozpočtové opatření 1/2022
Starosta D. Drahoš: Teď je na řadě rozpočtové opatření 1/2022. Posílal jsem ho mailem. Příjmy i výdaje
jsou v něm popsány.
Návrh usnesení č. 22/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 viz příloha zápisu č. 3.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 22/2022 bylo schváleno.

Bod 7 - Příspěvky spolkům na rok 2022
Starosta D. Drahoš: V tomto bodě budeme projednávat příspěvky na rok 2022. Máte před sebou návrh
rozdělení příspěvků. Vycházeli jsme z něho už při tvorbě rozpočtu na letošní rok. Samozřejmě platí, že pokud
nějaký spolek bude chtít realizovat jednorázovou větší akci, může si požádat o navýšení příspěvku. V loňském
roce jsme takto mimořádně přispěli polenské farnosti na opravu podlahy v naší kapli.
Návrh usnesení č. 23/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje poskytnutí dotací spolkům z rozpočtu obce Věžnice pro rok 2022 dle
přílohy zápisu č. 4
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 23/2022 bylo schváleno.

V 19:21 dorazil pan Adam Drahoš

Bod 4 – Pošta Partner
Starosta D. Drahoš: Tak už jsme kompletní, tak se můžeme vrátit k bodu 4. Pošta partner. Paní Radka
Chalupníková si podala žádost na provozování Pošty partner v obecní budově č.p. 75. Já jsem nechal připravit
tedy návrh dodatku Smlouvy o nájmu. Žádost i návrh dodatku jsem posílal v podkladech. Máte někdo k tomu
nějaký dotaz?
Ing. Josef Málek:

Proč tam je navýšení nájmu na 2400,- ročně?

Starosta D. Drahoš: To minule vyplynulo z pléna, že by se měl zvýšit nájem. Tak jsem si dovolil navrhnout
o 100,-/měsíc. 100,- za obchod a 100,- za poštu. Pošta také platila obdobný nájem. Paní Chalupníková to
akceptuje.
MUDr. S. Wasserbauer: V tom dodatku by mělo být, od kdy platí toto navýšení nájmu. Dopsal bych to do čl.
IV.
Starosta D. Drahoš:

V pořádku. Bude to od 1.4.2022.

Návrh usnesení č. 24/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice vyhovuje žádosti paní Radky Chalupníkové o zřízení Pošty partner v obecní
budově č.p. 75 a schvaluje dodatek nájemní smlouvy. Viz. příloha zápisu č. 5. Podpisem dodatku nájemní
smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 3
Usnesení č. 24/2022 bylo schváleno.

Bod 8 - Informace z činnosti úřadu.
Starosta D. Drahoš seznámil zastupitele s Přehledem úvěrů obce, informoval zastupitele o nákupu nového
čerpadla do vrtu v dolní části obce, o opravě čerpadla a dalších komponentů na ČOV, o opravě dávkování
chlornanu ve vodojemu v dolní části obce. Dále o nákupu značek s evidenčními čísly pro všechny obecní
mosty a lávky. Dále seznámil zastupitele se záměrem požádat o dotaci z Fondu Vysočiny na dvě turistická
odpočívadla a s plánem na nákup laviček a nějakého dalšího mobiliáře na náves v horní části obce. Dále
seznámil zastupitele s plánem opravit prostranství v lokalitě u bramborárny v dolní části obce a o chystaných
opravách polních cest z materiálu uloženého v lokalitě bývalého JZD a s chystaným nákupem
zabezpečovacího zařízení do obecního skladu. Dále informoval zastupitele o tom, že už byl dodán nový
traktor včetně příslušenství. Ještě oznámil zastupitelům, že již byly podány žádosti na Fond Vysočiny o dotaci
v programu Památky 2022 a na MA21. Na závěr informoval zastupitele o přislíbených příspěvcích okolních
obcí na kulturní akci „Zpívání u jezu“, která je naplánována na 4.6.2022.
Návrh usnesení č. 25/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/2022 bylo schváleno.

Bod 9 – Rozprava členů zastupitelstva
Zastupitelé hovořili o hospodaření Základní školy, se kterým je podrobně seznámil pan ředitel Mgr. Ivo
Kuttelwascher na setkání v zasedací místnosti obecního úřadu před tímto zasedáním.

Bod 10 – Závěr
V 19:45 hodin starosta jednání ukončil a poděkoval zastupitelům za účast a popřál jim klidný večer.

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

Ing. Vítězslav Kunc ………………………………………

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

