Zápis č.7/2015
ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky
konaného dne 9.9.2015 v zasedací místnosti OÚ Věžky
Zasedání začalo v 19:10 hodin a bylo ukončeno v 19:45 hodin.
Přítomni obecní zastupitelé (dále jen OZ): Bc. Aleš Bosák, Simona Chromcová, Ing. Roman Jelínek,
Marcel Majda, Radovan Sas, Martin Suchý
Omluveni: Stanislav Kopeček
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 pan Marcel Majda
a Radovan Sas. Dále přednesl návrh programu jednání.

Program:
1. zpráva o plnění usnesení č.6/2015,
2. prodej obecního pozemku 1485/3
3. schválení smlouvy o odkupu pozemku 1485/8
4. rozpočtové opatření 3/2015
5. schválení sídla Mysliveckého spolku Troják-Věžky - Zlobice
6. schválení žádosti o vydání potvrzení – písemného závazku
budoucího nabyvatele realizovaného společného zařízení
7. různé
8. diskuse
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.6/2015
Starosta obce Bc. Aleš Bosák seznámil přítomné s plněním usnesení č.6/2015.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č.6/2015.
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Digitálně
podepsal
Bc. Aleš Bosák

2) Prodej obecního pozemnku č.: 1485/3
Předsedající přečetl žádost p. Fianta o koupi obecního pozemku za účele výstavby rodinného
domu
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 1485/3 panu Martinu
Fiantovi, bydlištěm Hulín, Ustavu 1266 za cenu 300,- Kč/m2
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

3) Schválení smlouvy o odkupu pozemku 1485/8
Tento bod byl zrušen z projednání z důvodu probíhajících administrativních kroků.

4) Rozpočtové opatření č.: 3/2015
Rozpočtové opatření se ruší z důvodu zrušení bodu 3 programu.
5) Schválení sídla Mysliveckého spolku Troják-Věžky-Zlobice
Předsedající vysvětlil žádost spolu k umístění sídla na adrese Věžky 61.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Věžky schvaluje žádost Mysliveckého spolku TrojákVěžky – Zlobice o umístění sídla na adrese Věžky 61 , Morkovice 768 33.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Návrh byl přijat.
6) Schválení žádosti o vydání potvrzení – písemného závazku budoucího nabyvatele
realizovaného společného zařízení
Žádost přečetl a okomentoval starosta obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává písemné potvrzení o závazku
jako budoucího nabyvatele Na polní cesty C1 a polní cesty C5 v KU Věžky, které bude
realizovat na své náklady Státní pozemkový fond že bude provádět nezbytnou údržbu těchto
zařízení po dobu nejméně 5 let od data převedení dotace (konečné platby ) na učet příjemce
dotace.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

5 členů OZ
0 členů OZ
1 členů OZ
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7) Různé
a) Schválení členství obce Věžky v MAS hříběcí hory.
Starosta vysvětlil co je MAS a co členství obci přinese.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje členství v MAS – hříběcí hory.

Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

8) Diskuze
Dotaz kdy budou kontejnery. Starosta v 11. měsíci.
Dotaz kdy bude dokončen obchod ve Vlčích Dolech. Starosta oloupala se malba v nejkratším termínu
se dodělá a vymaluje znovu.
Dotaz o možnosti umístění retardérů v obci. Starosta na průtahu nelze v obci zjistí podmínky na
stavebním úřadě a na policii.
Ing. Jelínek pozval všechny přítomné na zkoušky ohařů

Starosta:

Bc. Aleš Bosák

………………………………………

Místostarosta:

Martin Suchý

………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Marcel Majda

………………………………………

Radovan Sas

………………………………………
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