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Kronika obce Věžky
Červen 2011
Obecní záležitosti:
Zápis č. 5/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 8.6.2011.
Zahájeno: 18:37 hod. - Ukončeno: 20:15 hod.
Přítomno 7 členů zastupitelstva:
Bedřich Gardavský, Simona Chromcová,
Ivana Zavadilová, Stanislav Kopeček
Ověřovatelé zápisu:

Marcel Majda,

Aleš Bosák,

Radovan Sas,

Marcel Majda, Stanislav Kopeček

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kontrola usnesení č. 4/2011 ze dne 04.04.2011
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
závěrečný účet hospodaření obce za rok 2010
výstava Floria – jaro 2011 - hodnocení
hipostezka MAS Hříběcí hory
úprava směrné části územního plánu obce Věţky
dotační tituly – připravenost akcí
skládka Vlčí Doly
různé

Marcel Majda: V jaké formě se bude zápis ověřovat? Měl být zakoupen diktafon.
Starosta: Ověřuje se písemný zápis z průběhu jednání ZO. Diktafon je zapnutý.
Marcel Majda: Jak to bude fungovat? Existuje nějaká směrnice?
Starosta: Zápis bude podle diktafonu. O dalším způsobu využití budeme jednat na další
pracovní schůzi.
Ivana Zavadilová: Mělo by se upozornit, že schůze je nahrávána. Měl by být také projednán
způsob využití diktafonu na webu. Navrhuji hlasování.
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Starosta: Protinávrh, aby se o způsobu využití jednalo na příští schůzi.
Hlasování o protinávrhu: 4 členové zastupitelstva pro, 3 proti (Simona Chromcová, Marcel
Majda, Ivana Zavadilová).
Program schválen.
1. Zpráva o plnění usnesení č. 4/2011 ze dne 04.04.2011
Starosta podal zprávu o plnění usnesení č. 4/2011 ze dne 04.04.2011.
Body usnesení splněny.
Návrh na usnesení - ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 4/2011. Pro 6 členů
ZO, Ivana Zavadilová se zdrţela. Návrh přijat.
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Šárka Zurynková podala zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věţky za rok
2010, která proběhla ve dnech 19.04. – 21.04.2011 na OÚ Věţky.
Návrh na usnesení - ZO bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce Věţky
za rok 2010. Návrh přijat jednohlasně.
3. Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2010
Předseda finančního výboru Aleš Bosák přednesl závěrečný účet hospodaření obce Věţky
za rok 2010.
Návrh na usnesení - ZO schvaluje závěrečný účet hospodaření obce Věţky za rok 2010
bez výhrad.
Hlasování: 6 členů ZO pro, Ivana Zavadilová se zdrţela. Návrh přijat.
4. Výstava Floria jaro 2011 - hodnocení
Jarní výstava proběhla, aţ na poslední neděli kdy pršelo, za dobrých podmínek a na
parkovištích, kde bylo ve sluţbě 23 pořadatelů, nebylo závaţných problémů. Spolupráce
s Policií ČR byla dobrá. Šetřil se jen jeden případ mezi stánkaři na výstavišti, a to
přestupek za vzájemné napadení. Protokol byl předán obci.
Příjmy:

parkoviště:

os.automobily (12 773 ks)
autobusy
celkem

383 190,- Kč
14 600,- Kč
397 790,- Kč
63 470,- Kč
461 260,- Kč

20% ze vstupného
nájem z ploch

448 204,- Kč
150 000,- Kč
598 204,- Kč

stánky
Obec celkem
Floria
Floria celkem
obec + Floria celkem

1 059 464,- Kč

Diskuse:
Ivana Zavadilová: Jaké byly celkové výdaje?
Starosta: Specificky neprovádím, jen výdaje na služby, jinak v rámci úprav prostranství.
Muselo by se to propočítat.
vana Zavadilová: Jak se vyplácí služby?
Starosta Odpověď: jsou sepsány a podepsány smlouvy.
Ivana Zavadilová: jsou ještě jiné vedlejší výdaje?
Starosta odpověď: Ne, snad jen stravenky, které si zčásti hradí každý sám.
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Návrh na usnesení – ZO bere na vědomí zprávu o průběhu výstavy Floria – jaro 2011. Návrh
přijat jednohlasně.
5. Hipostezka MAS Hříběcí hory
MAS Hříběcí hory získala dotace na zřízení hipostezky, která povede také přes naší obec a
obecní pozemky. Je nutné, aby byly z naší strany dofinancované některé části. Jedná se o
značení a odpočívadla s úvazišti. MAS Hříběcí hory nás poţádala, abychom na akci přispěli
předfinancováním projektu ( 90% půjčka a 10% dar z částky 50.000,- Kč ). Budou sepsány
smlouvy. Vrácení půjčky přibliţně v termínu duben aţ červen 2012.
Šárka Zurynková: Komu budou patřit úvaziště? Odpověď: Budou majetkem obce.
Návrh na usnesení – ZO schvaluje podepsání smlouvy o půjčce mezi obcí Věţky a Místní
akční skupinou Hříběcí hory a.s., sídlo Zdounky, za účelem předfinancování projektu „Po
formanských cestách a stezkách – kříţem kráţem Moštěnkou a Hříběcími horami“. Dále
souhlasí s darovací smlouvou na 10% podílu obce při spolufinancování tohoto projektu.
Návrh přijat jednohlasně.
6. Úprava směrné části územního plánu obce Věžky
Návrh na usnesení – ZO po projednání mění směrnou část územního plánu obce Věţky, a
to:
a) Na konec kapitoly 15. Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu a pozemků
určených k plnění funkce lesa – zemědělská příloha, Popis lokalit určených k záboru
ZPF, Věţky, Plochy pro bydlení, se doplňuje: „BR1 – plochy určené k výstavbě
rodinných domů navazující na SZÚ“.
b) V kapitole 15. Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu a pozemků
určených k plnění funkce lesa – zemědělská příloha, Popis lokalit určených k záboru
ZPF, Věţky, Plochy pro bydlení, se ruší slovo: „RB1“.
c) V kapitole 5.4. Plošné rezervy pro výstavbu rodinných domů, Věţky, se ruší věta:
„Další lokality jsou ve výhledové rezervě“.
Marcel Majda: O které lokality se jedná? Odpověď: lokalita k ČOV.
Aleš Bosák: Co znamenají zkratky? Odpověď: BR = bydlení v rozvojových plochách.
Ivana Zavadilová: Vztahuje se to i na pozemky zahrad (řadovek)? Odpověď: Ne.
Ivana Zavadilová: Proč jsme to nedostali písemně? Odpověď: Poněvadž se
protahovalo vyřizování.
Hlasování: 6 členů ZO pro, Ivana Zavadilová se zdrţela. Návrh přijat.
7. Dotační tituly – připravenost akcí
a) Rybník Vlčí Doly. Povodí Moravy, na základě místního šetření vydá souhlasné
stanovisko na odbor ŢP, kde bude vydáno oznámení o zahájení řízení a poté vydáno
stavební povolení.
b) Byla podána ţádost o poskytnutí podpory operačnímu programu ţivotního prostředí,
výzva č. 27 OPŢP – Komunitní kompostárna Věţky
Diskuse:
Ivana Zavadilová: Kdy byla žádost podána? Odpověď: Minulý týden.
Ivana Zavadilová: Kdy přesně? Odpověď: Začátkem týdne
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Ivana Zavadilová: Proč jsme nebyli o kompostárně informováni dříve? Odpověď:
Jednání o kompostárně probíhala na dřívější schůzi.
c) Z ministerstva pro místní rozvoj došla registrace akce. Název akce: Oprava sakrárních
staveb v obci Věţky u Kroměříţe. Je nutné dodat poţadované doklady pro vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace.
8. Skládka Vlčí Doly
Probíhá jednání s Fatrou Napajedla o řešení situace na skládce Vlčí Doly vzniklé sesuvem
půdy pod panelovou komunikací (ujíţdí i s panely) a protrţením hráze rybníka. Další
jednání proběhne v červenci.
Návrh na usnesení – ZO bere na vědomí zprávu k bodům 7a), 7b), 7c) a 8.
9. Různé
a) Proběhlo další jednání s PF ČR, pracoviště Zlín, o převodech pozemku na obec p.č. 104,
105, 164 v k.ú. Věţky. Pozemky budou po zpracování posudku odhadcem, který jiţ
provedl obhlídku, převedeny za úplatu na obec Věţky. Obec musí podat ţádost o
převedení spoluvlastnického podílu stavby bez popisného čísla stojícího na pozemku
p.č. 164. Pozemky p.č. 17, 78, 134, 364, komunikace – chodník v k.ú. Věţky, o které
obec ţádala PF ČR o bezúplatný převod, budou převedeny na ÚZSVM a obec bude
muset o převod poţádat ÚZSVM.
b) Na ÚZSVM bylo zasláno prohlášení týkající se převodu poţární nádrţe nacházející se
na pozemku p.č. 13 v k.ú. Věţky.
c) Manţelé Ivana a Miroslav Zavadilovi, Věţky č. 108, vlastní pozemek p.č. 346
v zastavěném území obce, který jim byl prodán v r. 2002 za účelem výstavby RD. Přes
několikeré výzvy a pokusy o jednání není do dnešního dne zastavěn, čímţ vznikl
problém, který se musel řešit.
Ivana Zavadilová: Smlouva je řádně sepsaná a nejsou tam žádná břemena a povinnosti.
Starosta: Nikdo netvrdí, že smlouva je špatná a že jsou tam břemena. Je sepsána tak
jako ostatní smlouvy k výstavbě RD. O pozemek je dlouhodobě zájem a měl by být
zastavěn.
d) Pan Karel Matyáš, Věţky č. 111 a pan Jaroslav Vacula, Věţky č. 72, podali ţádost o
prodlouţení sníţení nájmu od 01.07.2011 do 30.06.2012.
ZO souhlasí s ţádostí o prodlouţení sníţení nájmu dle jednotlivých ţádostí. Hlasování:
7 pro.
e) Tomáš Hýsek, Věţky č. 51, ţádá o půjčku z fondu „oprav bytového fondu“ ( úprava
vstupního prostoru ) v částce 30.000,- Kč.
ZO souhlasí s poskytnutím půjčky 30.000,- Kč z OBF panu Tomáši Hýskovi, Věţky č.
51.
f) Pronájem místnosti 1.patra budovy OÚ za účelem cvičení pro ţeny a zkoušky hudební
skupiny.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Diskuse:
Ivana Zavadilová žádala o - zakoupení nové kroniky. Odpověď: Bude zajištěno.
Půjčování diktafonu nové kronikářce. Odpověď: Lze po domluvě.
Ivana Zavadilová: Kdy bude vyvezen kontejner u hřbitova? Odpověď: Je objednán.
Ivana Zavadilová: Jak je to s pozemky zahrad u řadovek? Odpověď: Jsou hotové
geometrické plány, musí se projednat na pracovním zasedání.
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Marcel Majda: Jaká je situace s pozemkem pro myslivce? Odpověď: Jsou problémy
s legalizací, řešení si vyžádá delší čas.
Miroslav Kopeček: Odvodnění u Křižné louky je hotové? Odpověď: Není, nepokračuje
se dle dohody.
Aleš Bosák: Jak je to s vozovkou u Stavinohového? Odpověď: Je opraveno, počká se,
co to udělá.
Marcel Majda: Pracuje se na cestě ke Gazdovému? Odpověď: Ano, pracuje se na
projektu.
Ivana Zavadilová: Může se posekat tráva na cestě k bažantnici? Odpověď: Ne, nestačí
se dělat práce v obci.
Jaroslav Majda: Kdy bude světlo k Záhumení? Odpověď: Jakmile se bude dělat VO u
ČOV.
Závěrem starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

Starosta:
Místostarosta:
Ověřovatelé zápisu:

Bedřich Gardavský v.r.
Radovan Sas v.r.
Stanislav Kopeček v.r.
Marcel Majda v.r.

Veřejný život:
Kácení máje ve Věžkách.
Kácení Máje bývalo velkou slavností, které se zúčastňovala především mládeţ. Zpívalo se,
tancovalo se, a kdyţ došlo ke kácení, všichni se snaţili chytit mašli či šátek. Kdyţ vršek
chytili přespolní, museli se domácí vyplatit, nejčastěji vínem.
V letošním roce se ve Věţkách konalo kácení Máje ve skutečnosti dvakrát. Vzhledem k tomu,
ţe Májku bohuţel někdo uřezal a ukradl, bylo potřeba vyřešit otázku - Co se slavnostním
kácením? Sdruţení rodičů a přátel celou věc vyřešilo sice netradičně, ale velmi pohotově a
vtipně - prostě se postavila Májka nová. Na oficiální slavnostní kácení Máje, které se konalo
v sobotu 04. června od 16:00 hodin byli všichni pozváni jednak hezkou pozvánkou vyvěšenou
u obchodu ale také místním rozhlasem v den konání akce. Občané Věţek a hlavně děti tak
nebyli ochuzeni o zábavné odpoledne s ţivou hudbou a občerstvením. Celá akce se konala na
prostranství před obchodem, který byl mimořádně otevřen. K pití se ve vedlejší hasičské
zbrojnici čepovalo pivo a kofola, k jídlu kromě tradičního grilovaného cigára si bylo moţno
zakoupit i utopence. Stoly a lavice byly rozmístěny jednak na trávníku, ale i na cestě, která
byla pro toto odpoledne uzavřena. Pro zábavu hrála ţivá hudba. Velmi dobře zpíval zpěvák
skupiny Jiří Hrušák, který do zpívání zapojil i děti. Například slavný hit skupiny Maxim
Turbulenc - Jede, jede mašinka, sklidil velký potlesk. Děti se řadily za sebe, imitovali vláček a
pod vedením malé lokomotivky postupovaly v rytmu písničky kolem stolů. Skupina hrála
písničky pro všechny generace a mnozí ze zúčastněných si při nich i nostalgicky zavzpomínali
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na písničky z doby, kdy „vymetali zábavy“například skupiny Motus, Reflex ….. Počasí bylo
velmi hezké a teplé. Chvíli sice hrozila bouřka, ale nakonec se počasí umoudřilo a slavnost se
tak protáhla aţ do pozdních večerních hodin.

Hasičský výlet.
Sdruţení hasičů ve Věţkách pozvalo všechny spoluobčany na HASIČSKÝ VÝLET, který se
konal v sobotu 18.6.2011 od 14. hodin v parku ve Věţkách. Počasí nebylo sice ideální,
trošičku i zapršelo, večer se po dešti ochladilo, přesto se výlet vydařil a jen za prodané losy se
vybralo 14.000,- Kč. Hasičského výletu se zúčastnili i dobrovolní hasiči z okolních obcí.




k tanci a poslechu hrála Hulíňanka
občerstvení zajištěno
bohatá tombola (2x TV LED, 2x zahradní gril a spousta dalších hodnotných cen)

Vstupné 60,- Kč

Počasí:
Ve středu 15. června ve večerních hodinách nastalo úplné zatmění Měsíce, které bylo v České
republice viditelné ve velké části svého průběhu. Neobvykle rudý aţ nahnědlý Měsíc bylo
moţno spatřit nad jihovýchodním obzorem. Měsíc u nás vyšel nad obzor uţ částečně
ponořený v plném stínu Země. Krátce nato začala úplná fáze zatmění. Ta trvala mimořádně
dlouho – přesně 100 minut, protoţe Měsíc tentokrát procházel přímo středem zemského stínu.
To činilo z tohoto měsíčního zatmění jedno z nejdelších v tomto století. Je to také jediné
úplné zatmění Měsíce, které bylo moţno pozorovat z našeho území aţ do roku 2015.
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Jinak počasí v červnu bylo docela hezké, rána sice poměrně chladná, přes den se ale teploty
často vyšplhaly aţ tropickým teplotám okolo 30 °C, které přinesly často bouře i s krupobitím.

Pohyb obyvatelstva:
V měsíci červnu se z naší obce odstěhovali: Zdeněk Blaško, Eva Blašková, Pavlína Blašková
a Eva Lysáková.

Zápis proveden dne 30. června 2011
Zapsala kronikářka pro rok 2011: Soňa Prandorfiová

Schváleno dne:

razítko:

__________________________________________
za obecní zastupitelstvo:

