Zápis č.4/2015
ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky
konaného dne 19.03.2015 v zasedací místnosti OÚ Věžky
Zasedání začalo v 18:05 hodin a bylo ukončeno v 19:10 hodin.
Přítomni obecní zastupitelé (dále jen OZ): Bc. Aleš Bosák, Simona Chromcová, Ing. Roman Jelínek,
Marcel Majda, Stanislav Kopeček, Martin Suchý
Omluveni: Radovan Sas
Jednání zahájil starosta obce Bc. Aleš Bosák jako předsedající, přivítal všechny přítomné zastupitele
a občany.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení). Dále konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Předsedající navrhl na zapisovatele Martina Suchého a ověřovatele zápisu pana Stanislava Kopečka
a Ing. Romana Jelínka. Dále přednesl návrh programu jednání.
Program:
zpráva o plnění usnesení č.3/2014,
rozpočtové opatření č.1/2015,
přehled hospodaření obce Věžky za rok 2014 - rozpočtová skladba,
seznámení s průběhem výběrového řízení na realizaci akce „Úprava zámeckého parku ve
Věžkách – II.etapa“,
5. různé,
6. diskuze.

1.
2.
3.
4.

Předsedající nechal hlasovat o programu:
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

1) Zpráva o plnění usnesení č.3/2014
Starosta obce Bc. Aleš Bosák seznámil přítomné s plněním usnesení č.3/2014.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č.3/2014.
2) Rozpočtové opatření č.1/2015 a č.5/2014
Rozpočtové opatření č.1/2015 a č.5/2014 přečetla hospodářka obce Ing. Šárka Zurynková.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje navržená rozpočtová opatření č.1/2015 a č.5/2014 –
viz.přílohy č.2 a č.3.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ
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3) Přehled hospodaření obce Věžky za rok 2014 - rozpočtová skladba
Přehled hospodaření obce za rok 2014 přečetla hospodářka obce Ing. Šárka Zurynková.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za rok 2014 –
viz.příloha č.4 ( výkaz FIN 2-12 za období 12/2014).
4) Seznámení s průběhem výběrového řízení na realizaci akce „Úprava zámeckého parku ve
Věžkách – II.etapa“
Starosta podal zprávu o průběhu výběrového řízení na akci „Úprava zámeckého parku ve
Věžkách – II.etapa“. Dne 5.1.2015 byla vydána výzva na zakázku malého rozsahu. Na základě
zákona o veřejných zakázkách byly osloveny tři firmy. Dne 20.01.2015 se setkala hodnotící komise
ve složení Bc. Aleš Bosák, Ing. Roman Jelínek a Martin Suchý. Vítězem se stala firma Zdeněk
Štěpánek, Blanská 635, 752 01 Kojetín, Ič: 2297 0002 s výslednou cenou 2 986 436 Kč včetně
DPH.
Následně byla na Krajský úřad Zlínského kraje podána žádost o poskytnutí dotace ve výši
1 000 000,- Kč na realizaci této akce. Výsledek žádosti se dozvíme po 24.4.2015, kdy zasedá a
rozhodne zastupitelstvo Zlínského kraje.
Starosta sdělil předpokládaný termín realizace akce do konce března 2015. A seznámil přítomné
s průběhem realizace. Na možnost položení dotazu se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výběrovém řízení, podepsání
smlouvy s vítězem výběrového řízení – firmou Zdeněk Štěpánek, Blanská 635, 752 01 Kojetín,
Ič: 2297 0002 s výslednou cenou 2 986 436,- Kč včetně DPH a podání žádosti o poskytnutí dotace
ve výši 1 000 000,- Kč na realizaci akce „Úprava zámeckého parku ve Věžkách – II.etapa“ na
Krajský úřad Zlínského kraje.
5) Různé
a) Odsouhlasení vypracování územního plánu
Doplňující informace sdělil bývalý starosta p. Gardavský
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování územního plánu dle již dříve
schváleného Návrhu územního plánu obce Věžky.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

b) Výběrové řízení na dodávku vybavení zrekonstruované kuchyně na sportovněspolečenském zařízení Věžky č.p.5
Dne 3.3.2015 byla vydána výzva na zakázku malého rozsahu na dodávku vybavení
zrekonstruované kuchyně na sportovně-společenském zařízení Věžky č.p.5, kdy na základě
zákona o veřejných zakázkách byly osloveny tři firmy. Hodnotící komise ve složení
Bc. Aleš Bosák, Ing. Roman Jelínek, Ing. Šarka Zurynková doporučila uzavřít smlouvou
s vítězem výběrového řízení - firmou Gastron CZ a.s., Břest 149, 768 23 Břest, Ič: 2555 5456
s výslednou cenou 1 208 524,- Kč včetně DPH.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodávku
vybavení zrekonstruované kuchyně na sportovně-společenském zařízení Věžky č.p.5 s firmou
Gastron CZ a.s., Břest 149, 768 23 Břest, Ič: 2555 5456 s výslednou cenou 1 208 524,- Kč
včetně DPH.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

c) Žádost paní Petry Pergerové o návratnou finanční výpomoc na vybavení obchodu
Starosta přečetl žádost Petry Pergerové, Věžky č.p.127, 768 33 p.Morkovice, Ič: 0369 3392
o návratnou finanční výpomoc ve výši 100 000,- Kč na vybavení obchodu ve Věžkách.
Současně seznámil přítomné s navrhovanými podmínkami NVP – úrok 1%, splatnost 5 let,
měsíční splátky ve výši 1 700,- Kč. V případě ukončení činnosti bude zbývající část
poskytnuté NVP vrácena do 2 měsíců.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve
výši 100 000,- Kč na vybavení obchodu ve Věžkách paní Petře Pergerové, Věžky č.p.127,
768 33 p.Morkovice, Ič: 0369 3392.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

d) Žádosti o finanční dary
Starosta seznámil přítomné s podanými žádostmi Mysliveckého sdružení TROJÁK VěžkyZlobice a Tělocvičné jednoty Sokol Věžky o poskytnutí finančních darů ve výši á 20 000,- Kč
pro každý jednotlivý žádající spolek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních darů žádajícím
spolkům Myslivecké sdružení TROJÁK Věžky-Zlobice a Tělocvičná jednota Sokol Věžky ve
výši á 20 000,- Kč.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

e) Žádost Zlínského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na dopravu
Starosta seznámil přítomné s žádostí Zlínského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na
krytí ztrát z provozu veřejné autobusové dopravy ve výši 100,- Kč/obyv.- celkem 40 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na krytí
ztrát z provozu veřejné autobusové dopravy ve výši 100,- Kč/obyv.- celkem 40 000,- Kč
Zlínskému kraji.
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Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

6) Diskuze
Z.Daňhelová pozvala přítomné na besedu se spisovatelkou oblíbených českých románů paní
Klárou Janečkovou, která se uskuteční v místní knihovně ve Věžkách dne 21.4.2015.
Starosta A.Bosák pozval přítomné na slavnostní otevření zrekonstruované kuchyně na sportovněspolečenském zařízení Věžky č.p.5 - předpoklad 16.4.2015, možná bude guláš.
R.Jelínek navrhl opravit most v parku, starosta zajistí cenovou nabídku na materiál a na
pracovním zasedání OZ seznámí s rozpočtem.
Starosta zmínil průběh čištění mezí - vše je v plném proudu a připravuje se žádost o poskytnutí
dotace na výsadbu dvou mezí.
Marcel Majda - jak vypadá cesta k hájence?
Starosta - je podaná žádost o poskytnutí dotace, uvidí se zda a co projde.
Starosta oznámil, že na konci března bude pracovní zasedání a v 19:10 zasedání ukončil.

Starosta:

Bc. Aleš Bosák

………………………………………

Místostarosta:

Martin Suchý

………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Stanislav Kopeček

………………………………………

Ing. Roman Jelínek

………………………………………
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