Zápis č.20/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Věžky
konaného dne 26. 7. 2013
na chatě (společenském zařízení) ve Vlčích Dolech č.p.10
Přítomni: 4 členi zastupitelstva – B. Gardavský, S. Chromcová, S. Kopeček, R. Sas
Omluven: M. Majda, I. Zavadilová, A.Bosák
Zahájeno:
Ukončeno:
Ověřovatelé zápisu:

19:15 hod.
20:35 hod.

S. Kopeček, S. Chromcová

Program – návrh:
1. kontrola usnesení č.19/2013 ze dne 24.6.2013,
2. výstava Věžky 2013,
3. průběh prací na akcích:
a. sportovně společenský areál ve Věžkách
b. úprava zámeckého parku ve Věžkách
• stavební práce
• obnova zeleně
c. zateplení budovy OÚ Věžky č.p.61
d. zateplení bytového domu Věžky č.p.40
e. oprava společ.zařízení (chaty) ve Vlčích Dolech č.p.10,
f. oprava hřbitova ve Věžkách
g. výstavba suchého poldru ve Věžkách
4. různé,
5. diskuse.
Hlasování: pro 4 členi ZO.
Program schválen.
1. Kontrola usnesení č.19/2013 ze dne 24.6.2013
Starosta podal zprávu o plnění usnesení č. 19/2013 ze dne 24.6.2013. Jednotlivé body usnesení
splněny.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č.19/2013 ze dne 24.6.2013.
2. Výstava Věžky2013
Obec Věžky se usnesla, že bude pořádat zahrádkářské výstavy ve Věžkách v parku. Za tímto
účelem byla zřízena/odkoupena společnost s ručením omezeným se 100% podílem obce Věžky.
Společnost se jmenuje TSO Věžky s.r.o. a sídlo má ve Věžkách č.p.61, 768 33 Morkovice.
Jednatelem společnosti se stal Ing. Roman Jelínek, nar. 16.9.1979, trvale bytem Věžky čp.36, 768 33
Morkovice. Podzimní část výstavy nazvané ZAHRADA VĚŽKY – PODZIM 2013 proběhne ve
dnech 25. – 29.9.2013. V této době se zajišťuje reklama, propagace a jiné potřebné úkony související
se zajištěním akce. Probíhají úpravy prostor v parku a obci. V rámci zajištění těchto příprav je třeba
převést z účtu obce na účet TSO Věžky s.r.o. 200 000,- Kč základní jmění a 300 000,- Kč půjčku.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o přípravách výstavy ZAHRADA VĚŽKY –
PODZIM 2013 a souhlasí s převodem finanční částky 500 000,- Kč z účtu obce Věžky na účet
firmy TSO Věžky s.r.o., kde 200 000,- Kč je základní jmění a 300 000,- Kč je půjčka.
Hlasování: pro 4 členi ZO.
Návrh přijat (4-0-0).
Strana 1 z 3

3. Průběh prací na akcích
Zde bych chtěl podotknout, že o těchto akcích se jednalo již na několika zasedáních ve Věžkách,
ale Vás, jako občany Vlčích Dolů, bych chtěl s tímto blíže seznámit
a) Sportovně společenský areál ve Věžkách
Sportovně společenský areál ve Věžkách je již v provozu a probíhají tam různé kulturní,
společenské a sportovní akce. Na víceúčelovém hřišti s umělou trávou je možno hrát malou
kopanou, tenis, házenou, košíkovou, odbíjenou a v zimě hokej. Na antukovém hřišti odbíjenou,
nohejbal vybíjenou aj. Součástí projektu je objekt šaten, kde se nacházejí sprchy a WC, je zde
tepelné čerpadlo a solární ohřev vody. Další součástí je venkovní posezení, zpevněné plochy,
parkovací místa pro personál a provizorní výletiště.
b) Úprava zámeckého parku ve Věžkách
Úprava zámeckého parku ve Věžkách byla rozdělena na dvě části – stavební část a obnovu
zeleně.
- Stavební část obsahovala asanaci bývalého kluziště, vybudování a rekonstrukci chodníků a
cest v parku, rekonstrukci historického oplocení parku, obnovu travnatých ploch, vybudování
nové části veřejného osvětlení v parku, zbudování zpevněné plochy pod kontejnery na tříděný
odpad před obchodem, rekonstrukci komunikace a vybudování veřejného osvětlení ke
hřbitovu.
- Obnova zeleně – jedná se o zámecký park, plochy zeleně před zámkem, aleje zámek-kostel.
Po důkladné zdravotní prohlídce všech stromů bylo přikročeno ke kácení stromů v parku a celé
aleje u zámku. V rámci akce bylo vykáceno cca 135 ks stromů, dále keře a náletové dřeviny.
Toto kácení probíhalo letos v zimě a začátkem jara. Po zpracování a odvozu dřeva bylo
přistoupeno k úpravě ploch a výsadbě nových stromů a keřů dle zpracovaného projektu.
Všechny práce se částečně zdržely díky nepříznivému jarnímu počasí (sníh, déšť). Veškeré
práce probíhaly se souhlasem NPÚ a odboru kultury MěÚ KM.
c) Zateplení budovy OÚ – Věžky č.p.61
Tuto akci spolufinancuje SFŽP ČR. Součástí akce je zateplení zadní (dvorní) části budovy,
výměna oken a venkovních dveří v celém objektu. Na místě zbourané verandy byla přistavena
větší místnost, kde bude umístěn archiv OÚ. Přední a boční stěny budovy se kvůli obtížnosti
(zachování historického vzhledu) zateplovat nebudou, budou se pouze opravovat.
d) Zateplení bytového domu – Věžky č.p.40
V tuto chvíli je zpracován projekt na zateplení a připraveny doklady nutné k podání žádosti
o dotace na SFŽP. Čeká se na vyhlášení příslušného dotačního titulu.
e) Oprava chaty – společenského zařízení – Vlčí Doly č.p.10
Je navržen předběžný postup opravy. Původně se měla opravit jen zadní stěna, ale nyní je
navrženo zateplení celé budovy včetně štítu. Materiál je objednán a dodán by mohl být do 10
dnů. Práce budou provádět místní řemeslníci. Pracovní schůzka domluvena na 30.7.2013 od
18:00 hodin na místě samém.
f) Oprava hřbitova ve Věžkách
Je zpracován projekt na opravu hřbitova – zídky, chodníky – bude se žádat o dotační titul.
g) Protipovodňové opatření – Poldr Věžky
Následkem nepříznivého deštivého počasí se postup prací zpozdil. Problém nastal při
realizaci odtoku z poldru přes soukromé zahrady, kdy vlastník odmítl vjezd těžké techniky na
svůj pozemek. Hledá se řešení. Provedla se změna materiálu a nasazení menší techniky.
Návrh na usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu o průběhu prací na akcích.
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4. Různé
a) Oprava rybníku ve Vlčích Dolech.
Starosta podal zprávu o postupu prací na opravě rybníku ve Vlčích Dolech.
b) Spor mezi Obcí Věžky a firmu Textil Invest
Starosta podal zprávu o průběhu sporu mezi Obcí Věžky a firmou Textil Invest, s.r.o., Praha.
c) Anonymní udání na starostu a místostarostu obce Věžky
Starosta podal informaci o anonymním udání na starostu a místostarostu obce Věžky.
5. Diskuse
pan Trněný: Sečení trávy na pozemcích bývalého ZD.
Starosta: Jedná se o pozemky v soukromém vlastnictví – bude dotaz na ZD Morkovice.
pan Sedláček: Lavičky zarostlé porostem.
Starosta: Porost bude odstraněn.
paní Hranická: Plevel před domem u souseda naproti.
Starosta: Soused bude upozorněn na odstranění.
paní Trávníčková: Jak je to s domem paní Dokoupilové.
Starosta: Tento případ řeší stavební úřad MěÚ KM.
Závěrem starosta p. Gardavský poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.
Starosta:

Bedřich Gardavský v.r.

Místostarosta:

Radovan Sas v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Stanislav Kopeček v.r.
Simona Chromcová v.r.
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