Zápis č.3/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Věžky
konaného dne 29.12.2014 na chatě ve Vlčích Dolech č.p.10
Zasedání začalo v 18:10 hodin a bylo ukončeno v 19:35 hodin.
Přítomni obecní zastupitelé (dále jen OZ): Bc. Aleš Bosák, Simona Chromcová, Ing. Roman Jelínek,
Radovan Sas, Marcel Majda, Martin Suchý
Omluveni: Stanislav Kopeček
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 na ověřovatele zápisu pana Marcela Majdu
a pana Radovana Sase. Dále přednesl návrh programu jednání.
Program:
1) Zpráva o plnění usnesení č.2/2014
2) Smlouva o svozu tříděného odpadu pomocí PE pytlů s firmou BIOPAS, s.r.o., Kroměříž
3) Nařízení obce č.1/2014 – tržní řád
4) Seznámení s připravovanými projekty na rok 2015
5) Různé
6) Diskuze
Předsedající nechal hlasovat:
Hlasování:

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

1) Zpráva o plnění usnesení č.2/2014
Starosta obce Bc. Aleš Bosák seznámil přítomné s plněním usnesení č.2/2014 ze dne 9.12.2014.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení č.2/2014 ze dne 9.12.2014.
2) Smlouva o svozu tříděného odpadu pomocí PE pytlů s firmou BIOPAS, s.r.o., Kroměříž
Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o sběru, odvozu a využití tříděného odpadu
sbíraného pomocí PE pytlů mezi Obcí Věžky a firmou BIOPAS, spol. s r.o., Kaplanova 2959,
767 01 Kroměříž a vysvětlil změnu společnosti zajišťující svoz tohoto odpadu ze stávající firmy
Technické služby Holešov na firmu BIOPAS, spol. s r.o., Kroměříž, kdy tato firma nabídla stejné
podmínky jako stávající firma – viz. příloha č.2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o sběru, odvozu a využití
tříděného odpadu sbíraného pomocí PE pytlů mezi Obcí Věžky, Věžky 61, 768 33 Morkovice a
firmou BIOPAS, spol. s r.o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž – viz. příloha č.2.
Hlasování:

Pro:
6 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ
Návrh byl přijat.
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3) Nařízení obce č.1/2014 – tržní řád
Starosta vysvětlil důvod zavedení tržního řádu na celém katastru obce. Ochrana obyvatel před
podvodným jednáním podomních prodejců – viz. příloha č.3.
Návrh usnesení:
viz. příloha č.3.

Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení obce č.1/2014 - tržní řád obce Věžky –

Hlasování:

Pro:
6 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se: 0 členů OZ
Návrh byl přijat.
4) Seznámení s připravovanými projekty pro rok 2015
Starosta seznámil přítomné s připravovanými projekty pro rok 2015:
- Úprava středu obce ve Vlčích Dolech - parčík s využitím získání dotací.
- Ve Vlčích Dolech oprava propadlých kanálů jakmile dovolí počasí.
- Realizace kuchyně na Víceúčelovém společenském zařízení ve Věžkách č.p.5, změna projektu
s ohledem na efektivnější využití jak při výstavě tak i pro další užití. Zjištění možností
částečného financování z dotačních titulů a z rozpočtu obce, bude se realizovat na etapy.
- Pokračování revitalizace zeleně ve Věžkách - střed obce, hřbitov.
- Posílení el. rozvodů v zámeckém parku ve Věžkách.
- Cesty a chodníky v zámeckém parku ve Věžkách a v plánovaných prostorech pro výstavu.
- Rekonstrukce obchodu ve Věžkách.
- Veřejné osvětlení a rozhlas v obou částech obce dle skutečného stav VO a možností dotací.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o připravovaných projektech pro rok 2015.
5) Různé
Pan Miroslav Sas popsal zprávu o aktuálním stavu veřejného osvětlení ve Vlčích Dolech.
6) Diskuze
Starosta popřál všem přítomným vše nejlepší do Nového roku.
V diskuzi se s přítomnými probralo fungování obchodu ve Vlčích Dolech, způsob kácení a údržba
mezí a dění v obcích.
Závěrem starosta p. Bosák poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

Starosta:

Bc. Aleš Bosák

………………………………………

Místostarosta:

Martin Suchý

………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Marcel Majda

………………………………………

Radovan Sas

………………………………………
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