Zápis č. 42 ze zasedání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 6.4.2022
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 8 zastupitelů, pan Jaroslav Kunc je omluven. Starosta shledal zastupitelstvo jako
usnášeníschopné dle §92 odst. 9 zákona o obcích.
Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.
Začátek 19:08 hod.

Bod 2 – Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta D. Drahoš: „Navrhuji jako zapisovatelku pana Adama Drahoše, ověřovatele zápisu paní Annu
Adamcovou a pana Ing. Josefa Málka.“
Návrh usnesení č. 26/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu paní Annu Adamcovou a pana Ing. Josefa Málka.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 26/2022 bylo schváleno.

Bod 3 – Schválení programu
Starosta D. Drahoš: „Program máme před sebou. Navrhuji rozšíření programu zasedání o bod č. 10. Dodatek
č.2 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti č. 1557793740, bod č. 11 Materiál přeložka
vodovodu a bod č. 12 Žádosti občanů. Ostatní body se posunou“.
Návrh usnesení č. 27/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšíření programu zasedání o bod č. 10. Dodatek č.2 k pojistné
smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti č. 1557793740, bod č. 11 Materiál přeložka vodovodu a bod č.
12 Žádosti občanů. Ostatní body se posunou.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 27/2022 bylo schváleno.
Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Kontrola usnesení z minulých zasedání
5) Dobrosev – příloha č. 2/2021
6) Česká pošta s.p. - Dohoda o ukončení nájmu
7) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny – Smlouva č. 71420017
8) Aktualizace členů JSDHO
9) Kupní smlouva jez
10) Dodatek č.2 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti č. 1557793740

11) Materiál přeložka vodovodu
12) Žádosti občanů
13) Informace z činnosti úřadu
14) Rozprava členů zastupitelstva
15) Závěr
Návrh usnesení č. 28/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšířený program zasedání. Viz příloha zápisu č. 2
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/2022 bylo schváleno.

Bod 4 – Kontrola usnesení z minulých zasedání
Starosta D. Drahoš: „Soupis usnesení máme před sebou, jsou v něm označená aktuálně nesplněná usnesení.
Jedná se o hlavně o starší usnesení. Letošní byla všechna splněna“.
Návrh usnesení č. 29/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání. Viz příloha zápisu č. 3
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/2022 bylo schváleno.

Bod 5 – Dobrosev – příloha č. 2/2021
Starosta D. Drahoš:

Dalším bodem je příloha Dobrosev. Zde se jedná o navýšení nájmu za polnosti.

Návrh usnesení č. 30/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Přílohu č. 2/2021 k nájemním smlouvám č. 4/2010 Věž. a
AS110001/08. Viz příloha zápisu č. 4. Podpisem Přílohy pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/2022 bylo schváleno.

Bod 6 - Česká pošta s.p. - Dohoda o ukončení nájmu
Starosta D. Drahoš: Teď je na řadě Dohoda na ukončení nájmu s poštou. Jsou v ní zohledněny všechny naše
připomínky k původnímu návrhu, který jsem rozesílal mailem.
Návrh usnesení č. 31/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Dohodu o ukončení účinnosti Hospodářské smlouvy ze dne 11.3.1970.
Viz. příloha zápisu č. 5. Podpisem Dohody pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 31/2022 bylo schváleno.

Bod 7 - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny – Smlouva č. 71420017
Starosta D. Drahoš: V tomto bodě se jedná o Smlouvu se správou silnic. Souvisí to s plánovanou opravou
chodníků a záborem silnice během stavby.
Návrh usnesení č. 32/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu č. 71440017 o podmínkách provádění stavebních prací v
silničním pozemku a tělese a užívání silniční stavby. Viz. příloha zápisu č. 6. Podpisem Smlouvy pověřuje
starostu obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 32/2022 bylo schváleno.

Bod 8 – Aktualizace členů JSDHO
Starosta D. Drahoš: Po delší době jsme se spolu s velitelem JSDHO Adamem Drahošem rozhodli
k aktualizaci členů jednotky. Jejich seznam máme před sebou. Došlo k vyřazení těch, kteří už tu nebydlí, nebo
na výjezdy k zásahům stejně nejezdí. Naopak jsou doplněni členové, kteří mají zájem v jednotce být a kteří u
nás bydlí. Všichni jsou členy SDH Věžnice.
Ing. Josef Málek:

Je ten počet dostatečný?

Ing. Antonín Kunc:

Jaký je vlastně minimální počet hasičů potřebný k výjezdu.

Adam Drahoš:

Družstvo je 1+4. A počet členů jednotky je stejný jako před touto aktualizací.

Starosta D. Drahoš: Naše jednotka funguje dobře. Zatím vždycky vyjela a vždy v dostatečném počtu.
Kdybyste věděli o někom, kdo není členem SDH, a chtěl by do jednotky, řekněte. Členové jednotky nemusí
být členy SDH. I když to tak v drtivé většině je.

Návrh usnesení č. 33/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje aktualizovaný seznam členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce. Viz příloha zápisu č. 7
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/2022 bylo schváleno.

Bod 9 - Kupní smlouva jez
Starosta D. Drahoš:

Pan Somr přepracoval návrh kupní smlouvy na jez, podle našich požadavků.

MUDr. S. Wasserbauer: Zrovna dneska jsem četl, že nejsou peníze na rybí přechody. Ani na ty už schválené.
Starosta D. Drahoš: Dotace na rybí přechody by měly být teprve vypsány. Bohužel jiná cesta asi není.
Uvidíme, snad to dobře dopadne.
Návrh usnesení č. 34/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Kupní smlouvu s paní Janou Laštovičkovou, Věžnice 64. Viz. příloha
zápisu č. 8. Podpisem Kupní smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 34/2022 bylo schváleno.

Bod 10 – Dodatek č.2 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti č.
1557793740
Starosta D. Drahoš: Po nějaké době jsme udělali revizi obecní pojistky. V poslední době došlo k růstu cen
nemovitostí. Něco jsme postavili. Tak jsem to nechal nově spočítat. Aktualizovali jsme i soupis majetku. Ten
je v tabulce, která je přílohou dodatku.

Návrh usnesení č. 35/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Dodatek č.2 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti č.
1557793740. Viz. příloha zápisu č. 9. Podpisem Dodatku pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 35/2022 bylo schváleno.

Bod 11 – Materiál přeložka vodovodu
Starosta D. Drahoš:
máme před sebou.

Nechal jsem si nacenit materiál na plánovanou přeložku vodovodu. Cenovou nabídku

Návrh usnesení č. 36/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje nákup materiálu na přeložku vodovodu za cenu 212 655,00 Kč bez
DPH dle cenové nabídky firmy Vodárenská akciová společnost a.s. Viz příloha zápisu č. 10.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 36/2022 bylo schváleno.

Bod 12 - Žádosti občanů
Starosta D. Drahoš: V tomto bodě budeme projednávat žádost Radka Šejstala na obecní pozemky, na
kterých mají zahradu. Žádost jsem posílal hned po svolání zastupitelstva. Ještě jsem se byl ptát jeho rodičů,
jestli o vědí. A oni mi potvrdili, že se takhle domluvili, že tu zahradu bude mít Radek. Chtějí to dát do pořádku.
Ing. Josef Málek:

Mě se to moc nelíbí. V minulosti jsme je už několikrát vyzívali, aby si to dali do pořádku.

Starosta D. Drahoš:

Možná jim to trvalo dýl, ale nakonec k tomu dospěli sami.

Milan Chalupník:

A tehdy si to mohli koupit třeba za 20 Kč/m2. Teď to bude dražší.

Ing. Josef Málek:
břemeno.

Navíc přijdeme o přístup ke břehu rybníka. Dal bych tam alespoň nějaké věcné

MUDr. S. Wasserbauer: Je pravda, že jde o hodně metrů. Ten přístup bychom si mohli nějak ošetřit.
Starosta D. Drahoš: Oni tu zahradu mají oplocenou už desítky let, takže volný přístup ke břehu stejně
nemáme. Ale samozřejmě to můžeme dát do záměru, ať to ví. Kdyby se to jednou zase třeba bagrovalo, ať
to je ošetřené.

Návrh usnesení č. 37/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemků parc. č. 992/75 a 48/11 v
k.ú. Dolní Věžnice dle Geometrického plánu č. 363-3/2021 s tím, že na pozemcích bude věcné břemeno pro
přístup ke břehu obecního rybníku. Zveřejněním záměru pověřuje starostu obce.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 37/2022 bylo schváleno.

Bod 13 - Informace z činnosti úřadu.
Sportovní klub Věžnice se zavázal, že bude pravidelně informovat zastupitelstvo o svém hospodaření.
Předseda Sportovního klubu Věžnice pan Ondřej Bachmann se nemohl tohoto zasedání zúčastnit, proto
pověřil pana Milana Chalupníka. Ten tedy přednesl zastupitelům informace vč. daňového přiznání za rok
2021.
Návrh usnesení č. 38/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace o hospodaření Sportovního klubu Věžnice.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 38/2022 bylo schváleno.

Poté starosta D. Drahoš seznámil zastupitele o schválení dotace na projekt MA21 v roce 2022, o novinkách
v ostatních dotacích. Dále o situace ohledně rekonstrukce chodníků a připojení nových vrtů, pořezu dřeva na
plánovanou opravu lávky a také s postupem plánované výstavby altánku v zahradě školy. Dále seznámil
zastupitele s možností čerpat dotaci z programu IROP na školu, sdělil informace ohledně ukrajinských
uprchlíků v obci a seznámil zastupitele se záměrem pořídit zabezpečovacího zařízení do obecního skladu a
do budovy obchodu v dolní části obce, kde se nyní nachází pobočka Pošty partner. Nakonec představil
zastupitelům nabídku na turistická odpočívadla.

Návrh usnesení č. 39/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje objednání dvou kusů turistických odpočívek vč. informačních tabulí a košů se
stojany na kola dle cenové nabídky firmy Woga. Viz příloha zápisu č. 11.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 39/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 40/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/2022 bylo schváleno.

Bod 14 – Rozprava členů zastupitelstva
V tomto bodě seznámil pan Ing. Josef Málek zastupitele o stavu rekonstrukce podlahy v kapli. Zastupitelé
dále hovořili o celkové situaci v zemi.

Bod 15 – Závěr
Ve 20:45 hodin starosta jednání ukončil a poděkoval zastupitelům za účast a popřál jim klidný večer.

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

Ing. Josef Málek ………………………………………

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

