Zápis č.2/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Věžky
konaného dne 9.12.2014 v budově OÚ ve Věžkách
Zasedání začalo v 18:00 hodin a bylo ukončeno v 19:25 hodin.
Přítomni obecní zastupitelé (dále jen OZ):
Bc. Aleš Bosák, Simona Chromcová, Stanislav Kopeček, Marcel Majda, Martin Suchý
Omluveni: Ing. Roman Jelínek, Radovan Sas
Jednání zahájil starosta obce Bc. Aleš Bosák jako předsedající, přivítal všechny přítomné zastupitele
a občany.
Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Předsedající navrhl na zapisovatele Martina Suchého a ověřovatele zápisu paní Simonu Chromcovou
a pana Stanislava Kopečka. Dále přednesl návrh programu jednání.
Program:
1) Zpráva o plnění usnesení č.1/2014
2) Rozpočtové opatření č.4/2014
3) Rozpočet hospodaření obce Věžky na rok 2015
4) Upřesnění pravomocí starosty ve vztahu k rozpočtu hospodaření na rok 2014 a 2015
5) Rozpočtový výhled hospodaření obce Věžky na roky 2016 a 2017
6) Rozpočet hospodaření Mikroregionu Morkovsko 2015
7) Majetkoprávní vztahy
8) Seznámení s průběhem příprav Obecně závazných vyhlášek č.2/2014 a č.3/2014
9) Personální změny finančního a kontrolního výboru
10) Různé
11) Diskuze
Předsedající nechal hlasovat:
Hlasování:

Pro:
5 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ

1) Zpráva o plnění usnesení č.1/2014
Starosta obce Bc. Aleš Bosák seznámil přítomné s plněním usnesení č.1/2014 ze dne 6.11.2014.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení č.1/2014 ze dne 6.11.2014.
2) Rozpočtové opatření č.4/2014
Hospodářka obce Ing. Šárka Zurynková přečetla návrh rozpočtového opatření č.4/2014 –
viz. příloha č.2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4/2014 viz. příloha č.2
Hlasování: Pro:
5 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ
Návrh byl přijat.
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3) Rozpočet hospodaření obce Věžky na rok 2015
Hospodářka obce Ing. Šárka Zurynková přečetla návrh rozpočtu hospodaření obce Věžky na rok
2015 - viz. příloha č.3 (příjmy) a č.4 (výdaje). Dorazil 6. zastupitel Ing. Roman Jelínek. Nebyly
předloženy žádné návrhy na změnu návrhu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet hospodaření obce Věžky pro rok 2015
viz. příloha č.3 (příjmy) a č.4 (výdaje).
Hlasování: Pro:
6 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ
Návrh byl přijat.
4) Upřesnění pravomocí starosty ve vztahu k rozpočtu hospodaření na rok 2014 a 2015
4.1) Předsedající navrhl k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2014 starostu obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo pověřuje provedením posledního rozpočtového opatření za rok
2014 starostu obce.
Pro:
6 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ
Návrh byl přijat.
Hlasování:

4.2) Předsedající přečetl návrh na upřesnění pravomocí starosty ve vztahu k rozpočtu
hospodaření obce:
Starosta obce má pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v těchto případech:
a) rozpočtová opatření v částkách do 50.000,- Kč jsou-li vyvolána organizačními
změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce
(nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů),
b) rozpočtová opatření v částkách do 200 000,- Kč se souhlasem dalšího člena
zastupitelstva jmenovitě místostarostou panem Martinem Suchým, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet
výdajů),
c) rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen při
rozpočtovém zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
(dotace),
d) rozpočtová opatření v částkách vyšších v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje
nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárie nebo stavu nouze, výdaj
k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrad je vázáno penalizací,
e) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informace o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření a jeho stručného ústního odůvodnění.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje upřesnění pravomocí starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v roce 2015.
Hlasování: Pro:
6 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ
Návrh byl přijat.
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5) Rozpočtový výhled hospodaření obce Věžky na roky 2016 a 2017
Hospodářka obce Ing. Šárka Zurynková přečetla návrh rozpočtového výhledu hospodaření obce
Věžky na roky 2016 a 2017 - viz. příloha č.5.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled hospodaření obce Věžky na
roky 2016 a 2017 viz. příloha č.5.
Hlasování: Pro:
6 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ
Návrh byl přijat.
6) Rozpočet hospodaření Mikroregionu Morkovsko na rok 2015
Starosta obce Bc. Aleš Bosák přečetl návrh rozpočtu hospodaření Mikroregionu Morkovsko na
rok 2015 – viz. příloha č.6.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Mikroregionu Morkovsko na rok 2015 viz
příloha č.6.
Hlasování: Pro:
6 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ
Návrh byl přijat.
7) Majetkoprávní vztahy
Starosta obce Bc. Aleš Bosák seznámil přítomné s žádostí firmy DD plus o uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene na zařízení RWE Gas Net s.r.o. - viz. příloha č.7. Jedná se o plynovod,
který se budoval jako součást inženýrských sítí u budoucích stavebních míst na parcele 1485/1 (jedna
se o pozemek naproti ČOV). Smlouva se projednávala na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne
14.3.2014, kdy nebylo ve věci rozhodnuto. Starosta nedoporučil tuto smlouvu schválit z důvodu
budoucího prodeje stavebních parcel, kde by toto věcné břemeno přecházelo na nové majitele.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky neschvaluje žádost o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene na zařízení RWE GasNet s.r.o. viz příloha č.7.
Hlasování: Pro:
6 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ
Návrh byl přijat.
8) Seznámení s průběhem příprav Obecně závazných vyhlášek č.2/2014 a č.3/2014
Předsedající seznámil přítomné s průběhem příprav Obecně závazné vyhlášky č.2/20014, která se
bude týkat systému shromažďování odpadů v obce Věžky. Na této vyhlášce se pracuje, v tuto chvíli se
čeká na zveřejnění řádné metodiky, vyhláška bude projednána na nebližším možném zasedání. Jedná
se hlavně o upřesnění sběru a shromažďování kovů a velkoobjemového odpadu.
Předsedající seznámil přítomné s průběhem příprav Obecně závazné vyhlášky č.3/20014, která se
má týkat zákazu podomního prodeje. Na základě zkušeností, kdy dochází k navštěvování hlavně
starších občanů obce určitým typem lidí, kteří ne vždy pravdivými informacemi se jim snaží podstrčit
různé smlouvy (např přechod dodavatelům energii…), se začalo pracovat na vyhlášce zakazující
podomní prodej. Po tel. konzultaci s právničkou Krajského úřadu Zlínského kraje, která upozornila
starostu, že nesmíme celoplošně zakázat podomní prodej, bude vypracován tržní řád. Předsedající toto
vysvětlil.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o průběhu příprav OZV č.2/2014 a č.3/2014.
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9) Personální změny finančního a kontrolního výboru
Ve finančním a kontrolním výboru bude provedena výměna členů. Z finančního výboru bude
přesunut Ing. Roman Jelínek do kontrolního výboru a z kontrolního výboru přejde do finančního
výboru paní Simona Chromcová. Je to z důvodu možného střetu zájmu s TSO Věžky s.r.o. a kontrolou
jejích financí. Jako předsedkyně finančního výboru byla navržena paní Simona Chromcová.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženou výměnou členu finančního
a kontrolního výboru, kdy Ing. Roman Jelínek bude nově členem kontrolního výboru a paní
Simona Chromcová bude nově členem a současně předsedkyní finančního výboru.
Hlasování: Pro:
6 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ
Návrh byl přijat.
10) Různé
a) Stanovení inventární komise
Starosta obce Bc. Aleš Bosák jmenoval inventární komisi ve složení předseda pan Marcel
Majda, členi pan Radovan Sas a Ing. Roman Jelínek a za OÚ hospodářka Ing. Šárka Zurynková.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí jmenování inventarizační komise ve složení předseda pan
Marcel Majda, členi pan Radovan Sas a Ing. Roman Jelínek a za OÚ hospodářka
Ing. Šárka Zurynková.
Hlasování: Pro:
6 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ
Návrh byl přijat.
b) Vyplacení mezd zaměstnanců OÚ Věžky za prosinec 2014
Starosta obce Bc. Aleš Bosák navrhl schválit proplacení prosincových mezd v letošním roce
z důvodu zaúčtování a jejich zobrazení ve výsledném hospodaření obce za rok 2014.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vyplacení prosincových mezd pracovníků OÚ v prosinci 2014.
Hlasování: Pro:
6 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ
Návrh byl přijat.
c) Vyvěšování zápisů ze zasedání ZO Věžky na internetových stránkách obce Věžky
Při minulém zastupitelstvu byla položena otázka paní Zavadilovou, zda je možno vyvěšovat
zápisy z veřejných zasedání ZO Věžky na internetových stránkách obce Věžky. Tato možnost
byla probrána na pracovním zasedání. A starosta navrhl vyvěšovat zápisy na stránky OÚ.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje hospodářku, že po podpisu všech ověřovatelů
budou zápisy vyvěšeny na internetových stránkách obce Věžky nejpozději dne následujícího.
Hlasování: Pro:
6 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ
Návrh byl přijat.
d) Stížnost na kácení dvou lip umístěných před kostelem
Dne 4.12.2014 přišlo rozhodnutí z krajského úřadu Zlínského kraje, kdy Krajský úřad
Zlínského kraje na základě podnětu z 12.11.2014 od pana Marcela Majdy vrátil k novému
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projednání Obecnímu úřadu Věžky a následně zrušil rozhodnutí č.1/2014 Obecního úřadu Věžky
o povolení kácení dřevin mimo les v rámci projektu „Revitalizace zeleně - střed obce Věžky“
z důvodu právní nedostatečnosti. Starosta vysvětlil, že se nejedná o zákaz kácení, pouze o nové
projednání a vypracování nového rozhodnutí. Dále bylo vysvětleno, že pokud by se pokračovalo
v původně schváleném projektu a došlo by na další stížnosti k uvedeným dvou lipám, hrozilo by
obci, že by mohla přijít o dotace. Na pracovním zasedání zastupitelstva se ZO rozhodlo zrušit
vykácení dvou lip před kostelem sv. Alžběty a zadat přepracování projektu v rámci revitalizace
středu obce se zachováním těchto lip. Dále starosta předložil zastupitelstvu návrh nové
přepracované žádosti Obce Věžky o povolení kácení dřevin mimo les – viz. příloha č.8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje znění a podání nově přepracované žádosti Obce Věžky
o povolení kácení dřevin mimo les Obecnímu úřadu Věžky viz. příloha č.8.
Hlasování: Pro:
6 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ
Návrh byl přijat.
e) Žádost obce Pavlovice u Kojetína o poskytnutí finančního daru
Obec Pavlovice u Kojetína zažádala obec Věžky o poskytnutí finančního daru na provedenou
rekonstrukci hřbitova v Pavlovicích u Kojetína. S ohledem na to, že občané Vlčích Dolů tento
hřbitov využívají, zastupitelstvo navrhuje poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč obci Pavlovice
u Kojetína na provedenou rekonstrukci hřbitova v Pavlovicích u Kojetína.
Hlasování: Pro:
6 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ
Návrh byl přijat.
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Věžky o zřízení sídla na adrese Věžky č.p.61.
Tělocvičná jednota Sokol Věžky podala žádost o zřízení sídla tohoto spolku na adrese Věžky
č.p.61.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu prověřením právních formalit.
Hlasování: Pro:
6 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ
Návrh byl přijat.
f)

g) Zajištění tradičního vánočního koncertu Zdounečanky v kostele sv. Alžběty ve Věžkách
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu k zajištění koncertu a vyčleňuje částku 12 000,- Kč +
cestovní náhrady na zajištění vánočního koncertu.
Hlasování: Pro:
6 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ
Návrh byl přijat.
11) Diskuse
Marcel Majda (zastupitel) seznámil občany Věžek a Vlčích Dolů s možností vzít si pod správu
vyhrazené obecní meze, které budou přidělovány zájemcům o dřevo. Za vyčištění od veškerých dřevin
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(stromů a keřů) si občané mohou vzít dřevo z těchto mezí. Po dokončení práce meze převezme zpět
obec a bude zajišťovat následující novou výsadbu a údržbu.
Soňa Prandorfiová: co se bude na meze sázet?
Ing. Roman Jelínek jí odpověděl, že ovocné stromy.
Starosta: kdo z občanů bude mít zájem, ať kontaktuje pana Marcela Majdu nebo Ing. Romana Jelínka.
Dotaz jak to bude s obchodem, když p. Nováková k 31.12.2014 končí.
Starosta: na internetové stránky se vyvěsí výzva o pronájmu obchodu. Zároveň sdělil, že v tuto chvíli
jsou již dva zájemci, s kterými se bude jednat, aby byl zajištěn chod obchodu jak ve Věžkách tak ve
Vlčích Dolech.

Starosta:

Bc. Aleš Bosák

………………………………………

Místostarosta:

Martin Suchý

………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Simona Chromcová

………………………………………

Stanislav Kopeček

………………………………………
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