Zápis č. 9/2015
ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky
konaného dne 22.12.2015 v zasedací místnosti OÚ Věžky
Zasedání začalo v 19:05 hodin a bylo ukončeno v 19:45 hodin.
Přítomni obecní zastupitelé (dále jen OZ): Bc. Aleš Bosák, Simona Chromcová, Marcel Majda,
Radovan Sas, Martin Suchý
Omluveni: Ing. Roman Jelínek, 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 zák. č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení). Dále konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Předsedající navrhl na zapisovatele Martina Suchého a ověřovatele zápisu pana Radovana Sase a pana
Marcela Majdu. Dále přednesl návrh programu jednání.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

zpráva o plnění usnesení č.8/2015,
prodej pozemku par.č. 1485/5 v k.ú Věžky
prodej pozemku par.č. 377/2 v k.ú. Věžky
prodej pozemku par.č. 164 v k.ú. Věžky
prodej pozemku par.č. 10 v k.ú. Vlčí Doly
rozpočtové opatření č.5/2015
schválení rozpočtu hospodaření obce Věžky na rok 2016
smlouvy s EPK o.p.s., ENERGIE PRO s.r.o., AMPERMARKET s.r.o.
schválení vyhlášky 1/2014 o stanovení systému nakládání s odpady
schválení vyhlášky 2/2014 o místním poplatku za odpady
schválení vyhlášky 2/2014 o místním poplatku ze psů
předpokládané investice v 2016
různé
diskuze
závěr

- Bod č.9 - název „Schválení vyhlášky 1/2014 o stanovení systému nakládání s odpady“ se mění
na „Schválení vyhlášky 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“.
- Bod č.10 a č.11 se zrušují.
Předsedající nechal hlasovat o programu:
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

1) Zpráva o plnění usnesení č.8/2015
Starosta obce Bc. Aleš Bosák seznámil přítomné s plněním usnesení č.8/2015.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č.8/2015.
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2) Prodej pozemku par. č.: 1485/5 v k.ú. Věžky
Dne 30.11.2015 jsme dostali žádost o koupi pozemku 1485/5 v k.ú. Věžky od pana Romana
Ježka z Počenic č.p.65. Je to pozemek sousedící s pozemkem, na kterém je již postaven rodinný
dům dole u čističky (bunkr).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje prodej pozemku par. č.1485/5 v k.ú. Věžky
o výměře 739 m2 za cenu 300 Kč/m2 tedy 221 700,- Kč panu Romanu Ježkovi, bytem Počenice 65,
768 33 Morkovice za účelem stavby rodinného domu.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

3) Prodej pozemku par. č.: 377/2 v k.ú. Věžky
Pan Martin Zavadil, trvale bytem Věžky č.p.101, 768 33 Morkovice zažádal o prodej pozemku
parc.č. 377/2 v k.ú.Věžky za účelem stavby rodinného domu o výměře 780m2
Návrh ceny:
starosta A.Bosák 100,- Kč/m2, Marcel Majda 50,- Kč/m2 – stejně jako ostatním
v uvedené lokalitě.
Návrh usnesení 1: Navržená cena 50.- Kč/m2
Hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

4 členů OZ
0 členů OZ
1 člen OZ (A.Bosák)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje prodej pozemku parcelní č. 377/2 v k.ú.
Věžky o výměře 780 m2 za cenu 50,- Kč/m2 panu Martinu Zavadilovi, trvale bytem Věžky č.p.101,
768 33 Morkovice.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.
4)

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Prodej pozemku par.č. 164 včetně budovy bez č.p. v k.ú. Věžky
Na minulém zasedání ZO jsme probírali žádost pana Vladimíra Nováka o odkupu pozemku
par.č. 164 včetně budovy bez č.p. v k.ú Věžky o výměře 34 m2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje prodej pozemku par.č. 164 včetně budovy
bez č.p. v k.ú. Věžky o výměře 34 m2 za cenu 150.- Kč/m2 plus veškeré výdaje související s prodejem
pozemku panu Vladimiru Novákovi, trvale bytem Věžky č.p.4, 768 33 Morkovice.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ
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5) Prodej pozemku par.č. 10 včetně budovy bez č.p.- garáže v k.ú. Vlčí Doly
Na minulém zasedání ZO jsme probírali žádost paní Hamrlové Dagmar o odkupu pozemku
par.č. 10 včetně budovy bez č.p.- garáže, v k.ú Vlčí Doly o výměře 44 m2. Paní Hamrlová nabídla
cenu 150,- Kč/m2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje prodej pozemku par.č. 10 včetně budovy
bez č.p. v k.ú. Vlčí Doly o výměře 44 m2 za cenu 150,- Kč/m2 plus veškeré výdaje související
s prodejem pozemku paní Mgr. Dagmar Hamrlové, trvale bytem Vlčí Doly č.p. 46, 768 33 Morkovice
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

6) Rozpočtové opatření č.5/2015
Rozpočtové opatření přednesla hospodářka obce Ing. Šárka Zurynková – viz.příloha č.2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje rozpočtové opatření č.5/2015 – viz.příloha
č.2.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

7) Rozpočet hospodaření obce Věžky na rok 2016
Zastupitelé obce Věžky se seznámili s návrhem rozpočtu obce na rok 2016. Nebyly shledány žádné
námitky. Rozpočet na rok 2016 je vytvořen jako vyrovnaný.
Příjmy
Výdaje
Financování

9 900 000,- Kč
9 820 000,- Kč
80 000,- Kč

Stručný přehled vybraných příjmů:
Prodej pozemků u hřbitova
Příjem z výstav

1 800 000,- Kč
2 000 000,- Kč

Ve výdajích je zachována rezerva ve výši 1 510 000,- Kč. Bližší informace k rozpočtu hospodaření
obce Věžky na rok 2016 jsou k dispozici na obecním úřadu ve Věžkách.
Návrh usnesení:
viz.příloha č.3.
Hlasování:

Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje rozpočet hospodaření na rok 2016 –

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

8) Smlouvy s firmami Energie pod kontrolou, o.p.s., Energie pro, s. r.o., Ampermarket, s.r.o.
Zastupitelstvo obce bylo informováno o problémech s firmou Energie pod kontrolou, o.p.s.
Starosta vysvětlil, o jaké problémy se jedná. Společně po jednání s panem Horákem, starostou města
Morkovice (ty samé smlouvy jako obec Věžky), a po projednání s právníky jsme se dohodli, že
vypovíme smlouvy jak s firmou Energie pod kontrolou, o.p.s. tak i s firmou Energie pro, s.r.o. a
uzavřeme smlouvu s firmou Ampermarket s.r.o.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky bere na vědomí situaci s firmami Energie pod kontrolou,
o.p.s., Energie PRO s.r.o. a AMPERMARKET s.r.o. a ukládá starostovi Bc. Aleši Bosákovi dál jednat
s dotčenými firmami ve prospěch obce Věžky
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

9) Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Z důvodu změny § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je potřeba vydat novou obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů nahrazující obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 – viz.příloha č.4.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která zároveň ruší obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů – viz.příloha č.4.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

5 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

10)

Tento bod se ruší

11)

Tento bod se ruší

12)

Plánové investice na rok 2016
Na rok 2016 se plánují tyto investice :
- cesta u hřbitova
- cesta u č.p.95 (u Kamila)
- dětské hřiště ve Vlčích Dolech
- zateplení bytového domu Věžky č.p.40
- zprovoznění WC v 1.patře obecního úřadu
- dodělání spol.zařízení Věžky č.p.5 (myslivecká budova)
- nové větvě veřejného osvětlení EFEKT
- nové inženýrské sítě u hřbitova
- polyfunkční kulturní dům až po stavební povolení
- oplocení kompostárny
- revitalizace zeleně - Vlčí Doly - střed
(náš podíl 600 000,- Kč),
- JSDH Věžky – přívěs.vozík na stříkačku
- OÚ Věžky č.p.61 - nový kotel, úprava a vybavení podatelny
- místní komunikace Věžky - Vlčí Doly - nový povrch

700 000,- Kč,
600 000,- Kč,
170 000,- Kč,
400 000,- Kč,
.50 000,- Kč,
500 000,- Kč,
.200 000,- Kč,
300 000,- Kč,
500 000,- Kč,
100 000,- Kč,
.cca 2 800 000,- Kč
cca 80 000,- Kč,
400 000,- Kč,

Pokud se naskytne příležitost získat dotace na jiné akce, přizpůsobí se i plán investic na rok 2016.
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13) Různé
a) Schválení objednávky na vypracování dokumentace pro uzemní rozhodnutí pro vybudování
čistírny odpadních vod ve Vlčích Dolech, změny PRVKUZ a inženýrské činnosti spojené s tímto
projektem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Aleše Bosáka k dalším krokům
spojeným s tímto projektem.
Hlasování: Pro:
5 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se:
0 členů OZ
Návrh byl přijat.
b) Schválení vyplacení mezd za prosinec 2015 dne 31.12.2015.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení mezd za prosinec 2015 dne 31.12.2015.
Hlasování: Pro:
5 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se:
0 členů OZ
Návrh byl přijat.
c) Schválení inventarizační komise pro inventury 2015
Starosta určil inventarizační komisi ve složení předsedkyně paní Z. Daňhelová, členi pan
J.Novák ml. a Š.Zurynková. Inventury budou zahájeny 23.12.15 a ukončeny do 18.2.16.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky bere na vědomí jmenování inventarizační komise ve
složení předsedkyně paní Zdenka Danihelová, členi pan Jan Novák ml. a Ing. Šárka Zurynková.
d) Žádost o příspěvek na opravu varhan v kostele sv.Alžběty ve Věžkách ve výši 50 000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
50 000,- Kč na opravu varhan v kostele sv.Alžběty uherské ve Věžkách.
Hlasování: Pro:
4 členů OZ
Proti:
0 členů OZ
Zdrželo se:
1 člen OZ (Martin Suchý)
Návrh byl přijat.
e) Pověření starosty zastupováním obce Věžky pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu
obce Věžky
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky určuje zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem
nového územního plánu obce Věžky starostu obce Věžky pana Bc. Aleše Bosáka.
14) Diskuze
Diskuze ohledně plánovaných projektů o stavu veřejného osvětlení.
Starosta pozval přítomné na adventní koncert Zdounečanky, který se uskuteční ve středu 23.12.2015
od 17 hodin v kostele sv.Alžběty ve Věžkách a popřál všem přítomným pěkné vánoční svátky

Starosta:

Bc. Aleš Bosák

………………………………………

Místostarosta:

Martin Suchý

………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Radovan Sas

………………………………………

Marcel Majda

………………………………………
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