Zápis č. 43 ze zasedání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 18.5.2022
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 9 zastupitelů. Starosta shledal zastupitelstvo jako usnášeníschopné dle §92 odst. 9 zákona o
obcích.
Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.
Začátek 19:05 hod.

Bod 2 – Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta D. Drahoš: „Navrhuji jako zapisovatelku paní Annu Adamcovou, ověřovatele zápisu pana Milana
Chalupníka a pana Jaroslava Kunce.“
Návrh usnesení č. 41/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu pana Milana Chalupníka a pana Jaroslava Kunce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 41/2022 bylo schváleno.

Bod 3 – Schválení programu
Starosta D. Drahoš: „Program máme před sebou. Žádný bod tentokráte nepřibyl“.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Darovací smlouva
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Smlouva o dílo kovárna – oprava oken
Smlouva o dílo kovárna – vlhkostní průzkum
Prodej pozemku
Informace z činnosti úřadu
Rozprava členů zastupitelstva
Závěr

Návrh usnesení č. 42/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje program zasedání. Viz příloha zápisu č. 2
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 42/2022 bylo schváleno.

Bod 4 – Darovací smlouva
Starosta D. Drahoš: „Jak jsme vás průběžně s Milanem Chalupníkem informovali, chystáme opravu lávky pod
jezem rybníka Kukle. Pan Apfelthaler nám na to od samého počátku přislíbil finanční dar. No a nyní máme
před sebou darovací smlouvu k tomuto finančnímu daru.“
Návrh usnesení č. 43/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání. Viz příloha zápisu č. 3
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 43/2022 bylo schváleno.

Bod 5 – Rozpočtové opatření č. 2/2022
Starosta D. Drahoš: „Dalším bodem je rozpočtové opatření. Posílal jsem ho s podklady k zasedání. Výdaje i
příjmy jsou popsány.“
Návrh usnesení č. 44/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022. Viz příloha zápisu č. 4.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 44/2022 bylo schváleno.

Bod 6 – Smlouva o dílo kovárna – oprava oken
Starosta D. Drahoš: „Teď je na řadě Smlouva o dílo na okna. Potřebujeme ji mít podepsanou, než
podepíšeme s krajem Smlouvu o dotaci. S žádostí o dotaci jsme uspěli. A to jak na opravu oken, tak na
vlhkostní průzkum.“
Návrh usnesení č. 45/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o dílo se společností Život památkám o.p.s. na obnovu
vnějších výplní budovy bývalé kovárny č.p. 94. za cenu 210 000,34 Kč vč. DPH. Viz. příloha zápisu č. 5.
Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 45/2022 bylo schváleno.

Bod 7 – Smlouva o dílo kovárna – vlhkostní průzkum
Starosta D. Drahoš: „Dalším bodem je vlhkostní průzkum kovárny. Na to nakonec nemusí být Smlouva o
dílo. A v týdnu jsem se stejně nedokázal spojit s odborníkem, který nám to bude dělat. Takže jen abyste
věděli. Bude to za částku 62 500,- Kč vč. DPH. Budeme to zřejmě řešit na příštím zasedání.“

Bod 8 – Prodej pozemku
Starosta D. Drahoš: „Na minulém zasedání jsme schválili záměr na prodej pozemku dole u rybníka. Záměr
jsem zveřejnil a přišla jedna nabídka.“
Poté pan starosta otevřel obálku s nabídkou od pana Radka Šejstala. Tuto nabídku přečetl zastupitelům.

Návrh usnesení č. 46/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje prodej pozemků parc. č. 992/75 a 48/11 v k.ú. Dolní Věžnice dle
Geometrického plánu č. 363-3/2021 panu Radkovi Šejstalovi, bytem Nové Dvory 49, Polná za nabídnutou
cenu 80 Kč/m2 s tím, že na pozemcích bude věcné břemeno pro přístup ke břehu obecního rybníku.
Podpisem Kupní smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 46/2022 bylo schváleno.

Bod 9 - Informace z činnosti úřadu.
Starosta D. Drahoš informoval zastupitele o situaci kolem zvažovaného objednání školního autobusu u
dopravce, dále informoval o novinkách v žádostech o dotaci, představil zastupitelům navrhovaný plán
dostavby Domova Věžnice, informoval o stavu úprav prostranství u Klábenešovi kapličky v dolní části obce.
Na závěr představil zastupitelům cenové návrhy a varianty opravy komunikace kolem rybníka v dolní části
obce od firmy Silstap, na kterou by rád požádal o dotaci v Programu obnovy venkova Kraje Vysočiny.
Zastupitelé poté zvažovali varianty a shodli se.

Návrh usnesení č. 47/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje cenovou nabídku od firmy Silstap, silniční stavební práce, s.r.o. Jihlava
na opravy komunikací v obci za cenu 612 500 Kč bez DPH.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 47/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 48/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova Fondu Vysočiny
na opravy komunikací za cenu 612 650 Kč bez DPH.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 48/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 49/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 49/2022 bylo schváleno.

Bod 10 – Rozprava členů zastupitelstva
Zastupitelé hovořili o blížících se obecních slavnostech.

Bod 11 – Závěr
Ve 20:25 hodin starosta jednání ukončil a poděkoval zastupitelům za účast a popřál jim klidný večer.

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

Jaroslav Kunc

………………………………………

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

