Zápis č. 11/2016
ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky
konaného dne 25.5.2016 v zasedací místnosti OÚ Věžky
Zasedání začalo v 17:10 hodin a bylo ukončeno v 19:35 hodin.
Přítomni obecní zastupitelé (dále jen OZ): Bc. Aleš Bosák, Simona Chromcová, Ing. Roman Jelínek,
Marcel Majda, Stanislav Kopeček, Martin Suchý
Omluveni: Radovan Sas, přijde později
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 Marcela Majdu a
Stanislava Kopečka. Dále přednesl návrh programu jednání.
Program dle pozvánky:
1) zpráva o plnění usnesení č.10/2016,
2) pověření ve věci zastupování a jednání s SFŽP ČR ohledně projektů a žádostí o dotaci
z OPŽP,
3) schválení smlouvy se Zlínským krajem na akci Revitalizace a rozšíření hřbitova Věžky,
4) uzavření pachtovní smlouvy s fy Agrodružstvo Morkovice,
5) prodej pozemků v lokalitě „U Mlýna“,
6) schválení dodatku smlouvy s fy. Valiskova.cz,
7) prodej části pozemku parc.č. 1110 o výměře 7m2,
8) prodej části pozemku parc.č. 1493 o výměře 89m2,
9) zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce MK p.č.224 v obci Věžky“,
10) zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Dětské hřiště ve Vlčích Dolech“,
11) zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Protipovodňová opatření obce Věžky“,
12) pronájem vodních ploch v obci Věžky,
13) příprava stanovení ceníku pro půjčování obecního majetku,
14) seznámení s průběhem připravovaných akcí,
15) výsledek deratizace v obci Věžky a Vlčí Doly,
16) různé,
17) diskuze,
18) závěr.
Doplnění programu a jeho úprava:
16) schválení závěrečného účtu hospodaření obce Věžky za rok 2015,
17) rozpočtové opatření č.2/2016,
18) nákup pozemku parc.č.: 1375, 1142 v k.ú. Věžky,
19) nákup pozemku parc.č.: 1494/b k.ú. Věžky,
20) pronájem traktoru KIOTY,
21) účetní uzávěrka za rok 2015,
22) různé,
23) diskuze,
24) závěr.
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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.10/2016
Starosta obce Bc. Aleš Bosák seznámil přítomné s plněním usnesení č.10/2016.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č.10/2016.

2) Pověření ve věci zastupování a jednání se SFŽP ČR ohledně projektů a žádostí o dotaci
z OPŽP
Starosta vysvětlil, kterých projektů se pověření týká a vysvětlil hlavní změnu ve výši dotace,
která u akce „Realizace protierozních mezí v k.ú. Věžky“ namísto 70% činí 80%.
Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo obce Věžky pověřuje a dává plnou moc (v souladu s §31 zákona č.40/1964
Sb. Občanského zákoníku), pro Bc.Aleše Bosáka, starostu obce Věžky, ve věci zastupování a
jednání se SFŽP ČR ohledně projektů a žádostí o dotace z OPŽP (oblast 4.3. - Posílit
přirozené funkce krajiny) pro projekty:
„Realizace protierozních mezí v k.ú. Věžky“ (80%-ní dotace)
„Realizace prvků ÚSES v k.ú.Věžky“ (100% -ní dotace)
2) Zastupitelstvo schvaluje vypracování a podání žádostí o dotace na SFŽP ČR.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

3) Schválení smlouvy se Zlínským krajem na akci „Revitalizace a rozšíření hřbitova Věžky“
Starosta přečetl smlouvu č. D/0530/2016/ mezi Obcí Věžky a Zlínským krajem o poskytnutí
dotace na akci „Revitalizace a rozšíření hřbitova Věžky“
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje uzavření smlouvy č. D/0530/2016/ o
poskytnutí dotace na akci „Revitalizace a rozšíření hřbitova Věžky“ mezi Obcí Věžky, se sídlem
Věžky 61, 768 33 Morkovice, Ič: 00287865 zastoupenou starostou panem Bc. Alešem Bosákem a
Zlínským krajem, sídlem Tř. Tomáše Bati 21, Zlín 76190 v zastoupení MVDr Stanislavem Mišákem.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ
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4) Uzavření pachtovní smlouvy mezi Obcí Věžky a firmou Agrodružstvo Morkovice
Starosta přečetl podmínky návrhu smlouvy mezi Obcí Věžky a Agrodružstvem Morkovice o
pachtu pozemků. Dále vysvětlil, že některých pozemků uvedených ve smlouvě se týkají
připravované projekty na obnovu mezí, alejí a dalších protipovodňových opatření vycházejících
z KPÚ Věžky a proto tuto smlouvu nelze uzavřít bez dalšího projednání s AD Morkovice.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starosta projednat s Agrodružstvem Morkovice
podmínky pachtovní smlouvy s ohledem na připravované projekty.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

5) Prodej pozemků v lokalitě „U Mlýna“
Starosta vysvětlil záměr prodeje pozemků v lokalitě „U Mlýna“ s ohledem na připravovaný
průběh prodeje, který je rozdělen do tří etap.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem těchto pozemků:
- poz.p.č.1485/11 – orná půda o výměře 984 m2,
- poz.p.č.1485/12 – orná půda o výměře 983 m2,
- poz.p.č.1485/13 – orná půda o výměře 1058 m2,
- poz.p.č.1485/14 – orná půda o výměře 1013 m2,
- poz.p.č.1485/15 – orná půda o výměře 1003 m2,
- poz.p.č.1487/3 – orná půda o výměře 868 m2,
- poz.p.č.1487/4 – orná půda o výměře 810 m2,
- poz.p.č.1487/5 – orná půda o výměře 810 m2,
- poz.p.č.1487/6 – orná půda o výměře 810 m2,
- poz.p.č.1487/7 – orná půda o výměře 810 m2,
- poz.p.č.1487/8 – orná půda o výměře 811 m2,
- poz.p.č.1487/9 – orná půda o výměře 863 m2,
- poz.p.č.1487/10 – orná půda o výměře 851 m2,
- poz.p.č.1487/11 – orná půda o výměře 843 m2,
- poz.p.č.1487/12 – orná půda o výměře 829 m2,
- poz.p.č.1487/13 – orná půda o výměře 845 m2,
- poz.p.č.1487/14 – orná půda o výměře 845 m2,
- poz.p.č.1487/15 – orná půda o výměře 845 m2,
- poz.p.č.1487/16 – orná půda o výměře 845 m2,
- poz.p.č.1487/17 – orná půda o výměře 845 m2,
- poz.p.č.1487/18 – orná půda o výměře 842 m2, vše v k.ú. Věžky, za účelem
výstavby rodinných domů v obci Věžky v lokalitě „U Mlýna“ za podmínek dle návrhu kupní smlouvy.
Cena je stanovená jednotná na pozemek bez ohledu na výměru pozemku a činí 490 000,- Kč vč. DPH.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ
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6) Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o zprostředkování prodeje nemovitosti (výhradní)
uzavřené mezi Obcí Věžky a firmou Valiskova.cz, s.r.o. dne 22.8.2015
Starosta vysvětlil, že původní Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti (výhradní)
uzavřená dne 22.8.2015 mezi Obcí Věžky a firmou Valiskova.cz, s.r.o. obsahuje formální chyby,
které byly zjištěny při auditu smluv. Proto je nutné uzavřít dodatek smlouvy, který určí přesnou
částku výše provize zprostředkovatele. Po diskuzi ZO pověřilo starostu k dojednání nových
podmínek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky neschvaluje návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě
o zprostředkování prodeje nemovitosti (výhradní) uzavřená dne 22.8.2015 mezi Obcí Věžky a firmou
Valiskova.cz, s.r.o. a pověřuje starostu a místostarostu k dojednání nových podmínek Dodatku č.1
Smlouvy kdy maximální výše sjednané provize bude 6% ze základu kupní ceny po odečtení DPH.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

7) Prodej části pozemku par. č. 1110 o výměře 7 m2
Starosta přečetl žádost Ing. Romana Jelínka, trvale bytem Věžky 36, 768 33 p.Morkovice
o odkoupení části pozemku parc.č. 1110 o výměře 7 m2 dle přiloženého nákresu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje rozdělení pozemku parc.č.1110 v k.ú.
Věžky dle doloženého nákresu, který zpracoval pan Jaroslav Dolník z firmy Geodezie Kroměříž,
Prusinovského 113/1, 767 01 Kroměříž. Dále schvaluje následný prodej části pozemku parc.č. 1110
o výměře 7 m2 v k.ú. Věžky dle výše uvedeného nákresu a žádosti ze dne 4.5.2016 panu Ing.
Romanovi Jelínkovi, trvale bytem Věžky č.p.36 za cenu 20,- Kč/m2 za podmínek, že veškeré náklady
spojené s tímto úkonem bude hradit kupující. Následně pověřuje starostu obce Bc. Aleše Bosáka
k podepsání smlouvy o prodeji výše uvedené části pozemku.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

5 členů OZ
0 členů OZ
1 členů OZ (R.Jelínek)

8) Prodej části pozemku par.č.1493 o výměře 89 m2
Starosta přečetl žádost paní Ivony Bosákové, trvale bytem Věžky 123, 768 33 p.Morkovice
o odkoupení části c) pozemku parc.č.1493 o výměře 89 m2 dle geometrického plánu č.333-21/2016
ze dne 10.2.2016, který zpracovala fa Geodezie Kroměříž, Prusinovského 113/1, 767 01 Kroměříž.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje rozdělení pozemku parc.č.1493 v k.ú.
Věžky dle geometrického plánu č.333-21/2016 ze dne 10.2.2016, který zpracovala fa Geodezie
Kroměříž, Prusinovského 113/1, 767 01 Kroměříž. Dále schvaluje následný prodej části c) pozemku
parc.č.1493 o výměře 89 m2 za cenu 20,-Kč/m2 plus 21% DPH, tj. v celkové ceně 2 154,- Kč paní
Ivoně Bosákové, trvale bytem Věžky 123, 768 33 p.Morkovice za podmínek, že veškeré náklady
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spojené s tímto úkonem bude hradit kupující. Následně pověřuje místostarostu obce Věžky pana
Martina Suchého k podepsání smlouvy o prodeji výše uvedené části pozemku.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

5 členů OZ
0 členů OZ
1 členů OZ (A.Bosák)

9) Zpráva o posouzení a hodnocení cenových nabídek na akci „Rekonstrukce MK na p.p.č. 224,
Obec Věžky“
Starosta seznámil přítomné s vyhodnocením nabídek na akci „Rekonstrukce MK na p.p.č.224,
Obec Věžky“. Na základě směrnice č.1/2016 obce Věžky o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu proběhlo oslovení tří stavebních firem a následné porovnání dodaných cenových nabídek:
- EUROVIA, a.s., Praha
490 000,- Kč vč. DPH
- Porr, a.s., Praha
575 196,- Kč vč. DPH
- ALSPO ZLÍN, s.r.o.
tato firma nedodala cenovou nabídku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky dle schválené směrnice č.1/2016 obce Věžky
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schvaluje cenově nejvýhodnější nabídku firmy
EUROVIA, a.s., Praha a pověřuje starostu Bc. Aleše Bosáka k podepsání Smlouvy o dílo na akci
„Rekonstrukce MK na p.p.č. 224 obec Věžky s firmou EUROVIA, a.s., Praha na základě doporučení
výběrové komise ve složení starosta Bc. Aleš Bosák a místostarosta Martin Suchý.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

10) Zpráva o posouzení a hodnocení cenových nabídek na akci „Dětské hřiště ve Vlčích Dolech“
Starosta vysvětlil aktuální situaci. Čeká se na vyjasnění, co a jak s pergolou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky bere na vědomí zprávu o průběhu posuzování a
hodnocení cenových nabídek na akci „Dětské hřiště ve Vlčích Dolech“.

11) Zpráva o posouzení a hodnocení cenových nabídek na akci „Protipovodňová opatření obce
Věžky“
Starosta vysvětlil, o jakou akci se jedná, podal zprávu o průběhu výběrového řízení a
o finanční náročnosti akce, kdy se podařilo získat 75% dotace.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky bere na vědomí zprávu o průběhu výběrového
řízení, schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo a pověřuje starostu obce Bc. Aleše Bosáka
k podpisu smlouvy o dílo mezi Obcí Věžky, sídlem Věžky 61, 768 33 Morkovice a firmou Bártek
rozhlasy s.r.o., se sídlem Podlesí 12, 757 01 Valašské Meziříčí, jako vítězem výběrového řízení
s nabídkovou cenou 958 200,- Kč bez DPH.
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Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

12) Pronájem vodních ploch v obci Věžky
K avizovanému pronájmu vodních ploch byly dodány tři reference okolních obcí, kde má
Moravský rybářský svaz pronajaté vodní plochy a zkušenosti těchto obcí s pronajímatelem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky pověřuje starostu Bc. Aleše Bosáka a místostarostu
Martina Suchého k vytvoření návrhu smlouvy o pronájmu dotčených vodních ploch, k projednání
návrhu smlouvy se spolky SDH Věžky, T. J. Sokol Věžky a Myslivecké sdružení TROJÁK Věžky Zlobice a k předložení projednaného návrhu smlouvy na dalším zasedání ZO.

13) Příprava ceníku pro půjčování obecního majetku
Dochází k častějšímu půjčování obecního majetku. Aby se předešlo nesrovnalostem s cenou za
půjčování obecního majetku a využívání pracovníků obce, žádá starosta o vypracování ceníku
půjčovného.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky pověřuje finanční a kontrolní výbory k vytvoření
návrhu ceníku půjčovného, který bude přesně definovat jakou techniku a v jakých cenách bude obec
moci půjčovat. Návrh ceníku půjčovného bude připraven do 14 dní a následně představen na dalším
zasedání ZO.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

14) Seznámení s průběhem připravovaných akcí
Starosta seznámil přítomné s aktuálním a připravovaným průběhem akcí v obci Věžky a místní
části Vlčí Doly:
- Obnova mezí dotace 100% ve výši 6 – 8 mil. nyní ve Věžkách následně ve Vlčích Dolech –
1.část ve výši cca 2,5 mil. – byla potvrzena registrace akce SFŽP ČR, příští týden bude
vypsáno výběrové řízení, na podzim proběhne realizace, 2. a 3.část – do konce června budou
podány žádosti o dotace, pro další části se připravuje projektová dokumentace.
- Rozšíření kompostárny dotace 85% ve výši 3 – 4 mil. výsledek by měl být znám v březnu
2017.
- Realizace akce „Protipovodňová opatření obce Věžky“, která zahrnuje také nový rozhlas ve
Věžkách a Vlčích Dolech, proběhne v letošním roce.
- Realizace hřiště Vlčí Doly proběhne na podzim letošního roku.
- Realizace 1.části rekonstrukce hřbitova ve Věžkách – oprava a rozšíření hřbitovní zdi započne
v červnu a dokončena bude v říjnu letošního roku.
- Realizace MK na p.p.č.224 (u Věžky č.p.95 pod rybníkem Hráza) bude probíhat v letních
Strana 6 z 11

měsících a bude letos dokončena.
- Je připravena projektová dokumentace a hledá se dotační titul na realizaci rekonstrukce
rybníčku na návsi u bytovky ve Věžkách.
- Připravuje se revitalizace zeleně středu místní části Vlčí Doly.
- Připravuje se přestavba obecních dílen na polyfunkční dům ve Věžkách – zpracovává se
projektová dokumentace.
- Připravuje se pódium s krytým posezením ve sportovně společenském areálu Věžky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o průběhu právě realizovaných
a připravovaných akcí v obci Věžky a Vlčí Doly.

15) Výsledek deratizace v obci Věžky a Vlčí Doly
Starosta seznámil s výsledkem deratizace, která proběhla ve Věžkách a Vlčích Dolech dne
22.2.2016 a následně byla překontrolována a doplněna dne 20.3.2016. Celkem bylo umístěno do
kanálů v obou částech obce 160 ks návnad a 130 ks při doplnění. Celkové náklady celoplošné
deratizace obce včetně doplnění byly 11 900,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o celoplošné deratizaci obce Věžky
a Vlčí Doly.

16) Schválení závěrečného účtu hospodaření obce Věžky za rok 2015
Hospodářka obce Ing. Šárka Zurynková přečetla návrh závěrečného účtu hospodaření obce
Věžky za rok 2015. Současně seznámila přítomné se zprávou o přezkoumání hospodaření obce
Věžky za rok 2015 (audit), která je přílohou návrhu závěrečného účtu hospodaření obce Věžky za
rok 2015.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje závěrečný účet hospodaření obce Věžky
za rok 2015 bez výhrad (příloha č.2) a bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce
Věžky za rok 2015.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

17) Rozpočtové opatření č.2/2016
Starosta obce Bc. Aleš Bosák přečetl rozpočtové opatření č.2/2016 – viz.příloha č.3.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje rozpočtové opatření č.2/2016 (příloha
č.3).
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ
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18) Nákup pozemků par.č. 1375 a 1142, oba v k.ú. Věžky
Starosta vysvětlil přítomným možnost vykoupení pozemků par.č. 1375 o výměře 4 141 m2 –
orná půda a par.č. 1142 o výměře 483 m2 – orná půda, oba v k.ú. Věžky, od pana Stanislava Krče,
bytem Kazimíra Rudého 3777/88, 767 01 Kroměříž a paní Jarmily Šrámkové, bytem Příčná
136/27, 767 01 Kroměříž – Vážany, a proč je vhodné, aby obec tyto pozemky vlastnila.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje nákup pozemků par.č. 1375 o výměře
4 141 m2 – orná půda a par.č. 1142 o výměře 483 m2 – orná půda, oba v k.ú.Věžky, od pana
Stanislava Krče, bytem Kazimíra Rudého 3777/88, 767 01 Kroměříž a paní Jarmily Šrámkové, bytem
Příčná 136/27, 767 01 Kroměříž – Vážany za cenu 20,- Kč/m2 . Současně pověřuje starostu Bc. Aleše
Bosáka uzavřením této kupní smlouvy.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

19) Nákup pozemku par.č. 1494/b v k.ú.Věžky
Starosta vysvětlil přítomným, že se jedná o část b) pozemku parc.č.1494 o výměře 26 m2 –
ostatní plocha, v k.ú. Věžky (dle GPL 333-21/2016 ze dne 10.2.2016), ve vlastnictví paní Ivony
Bosákové, bytem Věžky 123, 768 33 Morkovice, kterou využívá obec.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje nákup části b) pozemku parc.č.1494
o výměře 26 m2 – ostatní plocha, v k.ú. Věžky (dle GPL 333-21/2016 ze dne 10.2.2016), od paní
Ivony Bosákové, bytem Věžky 123, 768 33 Morkovice za cenu 20,- Kč/m2 . Současně pověřuje
místostarostu Martina Suchého uzavřením této kupní smlouvy.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

Přišel zastupitel Radovan Sas.
20) Pronájem traktoru KIOTY
Starosta vysvětlil možnosti a důvody pronájmu velkého traktoru KIOTY, zejména z důvodu
manipulace s kompostem na kompostárně. Obec má nabídku na pronájem traktoru KIOTY jen za
skutečné motohodiny ve výši 500,- Kč/motohodina bez DPH. Traktor je možné kdykoliv vrátit.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky souhlasí s pronájmem traktoru KIOTY od firmy
P+L, s.r.o., Biskupice u Luhačovic dle cenové nabídky PeSI160524.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

7 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ
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21) Účetní uzávěrka za rok 2015
Účetní uzávěrku za rok 2015 přečetla hospodářka obce Ing. Šárka Zurynková.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje účetní uzávěrku hospodaření obce Věžky
sestavenou ke dni 31.12.2015.
Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

7 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

22) Různé
a) Žádosti o finanční dary spolků SDH Věžky, SDH Vlčí Doly, T.J. Sokol Věžky
a Mysliveckého sdružení TROJÁK Věžky - Zlobice
Spolky SDH Věžky, SDH Vlčí Doly, T.J. Sokol Věžky a Myslivecké sdružení TROJÁK
Věžky – Zlobice podaly žádosti o finanční dar každý ve výši 25 000,- Kč jako odměnu za činnost
v předcházejícím roce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje poskytnutí finančních darů spolkům:
- SDH Věžky ve výši 25 000,- Kč,
- SDH Vlčí Doly ve výši 25 000,- Kč,
- T. J. Sokol Věžky ve výši 25 000,- Kč,
- Myslivecké sdružení TROJ8K Věžky - Zlobice ve výši 25 000,- Kč.
Hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

7 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

b) Žádost o pronájem či odkup pozemku se záměrem využití jako zahradu ve Věžkách
Starosta přečetl žádost pana Martina Dvořáka ze dne 14.4.2016 o prodej nebo pronájem
pozemku ve vlastnictví obce se záměrem využití jako zahradu. Jedná se o pozemky nebo jejich
části parc.č. 1378, 1379 a 1392, vše v k.ú. Věžky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky neschvaluje pronájem nebo odkup pozemků
parc.č. 1378, 1379 a 1392, vše v k.ú. Věžky se záměrem využití jako zahradu pro pana Martina
Dvořáka s odůvodněním plánovaného jiného využití výše zmíněných pozemků.
Hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

7 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ
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c) Žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 pro Sociální služby města Kroměříže
Starosta přečetl žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 pro uživatele Sociálních služeb
města Kroměříže, kteří byli původně občany obce Věžky ve výši 17 850,- Kč (M.Trávníčková,
M.Večerková).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 17 850,- Kč
pro Sociální služby města Kroměříže.
Hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

6 členů OZ
0 členů OZ
1 členů OZ (Martin Suchý)

d) Žádost o poskytnutí finančního daru Českému svazu ochránců přírody
Starosta přečetl žádost o poskytnutí finančního daru Českému svazu ochránců přírody na
provoz Záchranné stanice volně žijících živočichů v Buchlovicích ve výši 1 000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Věžky schvaluje poskytnutí finančního daru Českému
svazu ochránců přírody na provoz Záchranné stanice volně žijících živočichů v Buchlovicích ve
výši 1 000,- Kč.
Hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Návrh byl přijat.

7 členů OZ
0 členů OZ
0 členů OZ

23) Diskuze
V rámci diskuze s občany seznámil Ing. Roman Jelínek přítomné s výsledky jarní části výstavy
ZAHRADA VĚŽKY - JARO 2016.
- Výstavu navštívilo cca 23 tisíc platících návštěvníků, své zboží a výrobky zde nabízelo cca
120 vystavovatelů, celkový obrat byl přibližně 3,8 mil.Kč, náklady cca 1,3 mil.Kč. Je nutné
ještě odevzdat FÚ DPH ve výši cca 350 tis.Kč.
Poté pozval všechny přítomné na Myslivecký den, který se uskuteční v sobotu 11.6.2016 ve
sportovním areálu ve Věžkách.
Starosta pozval občany na Kácení máje v sobotu 28.5.2016 ve sportovním areálu ve Věžkách.
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24) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a veřejné zasedání v 19:35 ukončil.

Starosta:

Bc. Aleš Bosák

………………………………………

Místostarosta:

Martin Suchý

………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Marcel Majda

………………………………………

Stanislav Kopeček

………………………………………
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