
Zápis 

ze zasedání zastupitelstva obce Věžovatá Pláně, 

konaného dne 6.4.2011, od 19.00 hodin v zasedací místnosti pohostinství Věžovatá Pláně. 

Omluven : - 

Přítomni :   

Členové zastupitelstva : 

Pavlína Dvořáková, Kristýna Dvořáková, Josef Mach, Jaroslav Mach, Jiří Vaněček, Jiří Marek, 

Josef Klimeš 

Hosté : 

Ludvík Ludačka, Jana Ludačková, František Janda st., Josef Kápar, Josef Ondřich, Karel Čížek st.,  

Tomáš Marek 

Hospodářka : Anna Čížková 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Věžovatá Pláně ( dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.20 

hodin dosavadním starostou obce Věžovatá Pláně ( dále jako „předsedající “) Josefem Machem. 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst.1 zákona 

o obcích byla zveřejněna na úřední a elektronické desce Obecního úřadu Věžovatá Pláně v souladu se 

zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 28.3.2011 do 6.4.2011. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Zastupitelstvo obce Věžovatá Pláně určuje ověřovatele zápisu : Pavlína Dvořáková, Jiří Marek 

Zastupitelstvo obce Věžovatá Pláně určuje zapisovatele : Anna Čížková 

Schváleno všemi hlasy. 

Schválení programu : 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Na návrh dosavadního starosty 

byl program doplněn o bod : 9-14 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

1. Informace o provedených rozpočtových změnách 

2. Schválení návrhu OZV „O místních poplatcích“ a „O odpadech“ 

3. Schválení návrhu Vnitřní organizační směrnice „O zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu“ 

4. Vyjádření k žádosti pana Miroslava Stejskala ( samovýroba palivového dřeva) 

5. Poskytnutí finančního příspěvku na kostel 

6. Prozatímní přístřešek na dřevo 

7. Posouzení projektu na hřbitov 

8. Způsob platby vodného na č.p.7 



9. Informace  - ČOV, kanalizace 

10. Informace  - Veřejné projednání „Přídolí-Kaplice,nové 2x110kV“ 

11. Vzdělávání starostů v oblasti krizového řízení 

12. Úspora nákladů za pevnou linku – TERMSNET 

13. Místní komunikace – oprava 

14. Střecha na obecním domku č.p.3 

Program schválen všemi hlasy. 

ad.1. 

Návrh usnesení č.1 : 

 Zastupitelé vzali na vědomí provedené rozpočtové změny 6/2010,1/2011, 2-2011 (viz.příloha) 

(7 pro, usnesení č.1 přijato) 

ad.2 

Návrh usnesení č.2 :  

Schváleny návrhy OZV v celém rozsahu ( viz.příloha) 

(7 pro,usnesení č.2 přijato) 

ad.3 

Návrh usnesení č.3 

Schválen návrh VOS v celém rozsahu (viz.příloha) 

(7 pro, usnesení č.3 přijato) 

ad.4. 

Návrh usnesení č.4 

Zastupitelé se ztotožňují s vyjádřením odborného lesního hospodáře Ing.Ságla (viz.příloha), 

samovýroba dřeva nebyla povolena. 

(7 pro, usnesení č.4. přijato) 

ad.5. 

Návrh usnesení č.5 

Zastupitelé souhlasí s přidělením příspěvku ve výši 20.000,-Kč ( rozpočtovaná částka),  

použití příspěvku - nový lustr, obec požaduje vyúčtování příspěvku do konce roku 2011. 

(7 pro, usnesení č.5. přijato) 

ad.6. 

Návrh usnesení č.6 

Do konce roku bude postaven sklad pod hřbitovem, prozatím se dřevo pouze zakryje. 

( 7 pro, usnesení č.6.přijato) 

ad.7. 

Návrh usnesení č.7 

Projekt na nový hřbitov je třeba přepracovat. 

(7 pro, usnesení č.7.přijato) 

ad.8. 

Návrh usnesení č.8 

Na čísle č.p.7 ( stará hasičárna) bude na náklady vlastníka objektu vybudována vodoměrná šachta  

a  umístní vodoměrné zařízení. 

(7 pro, usnesení č.8. přijato) 

 

 



ad.9. 

Zatím byla zpracována žádost o dotaci na část kanalizace v Dolní Pláni, žádost vypracovala firma BESI 

Č.Budějovice. Tato firma vypracuje i žádost o přidělení dotace na výstavbu ČOV. 

ad.10 

Informace o konání veřejného projednání záměru : „Přídolí-Kaplice,nové dvojnásobné venkovní 

vedení 110 kV“ 14.4.2011 ve Slovanském domě v Kaplici. 

Starosta vyzval občany k účasti na projednání vzhledem k sepsané petici. 

ad.11. 

Starosta požádal zastupitele o jeho zastoupení na školení v oblasti krizového řízení . 

-nedohodnuto 

ad.12. 

Nabídka firmy TERMS a.s. na zřízení pevné telefonní linky v kanceláři OÚ přes internet. 

Roční úspora cca 9.000,- Kč.  

ad.13. 

Návrh usnesení č.9 

asfaltový koberec : 

- vjezd do hasičárny a překop před OÚ ( 7 pro) 

- komunikace od Goldfingerů na hranici na hranici s k.ú.Zubčice ( 6 pro, 1 proti) 

oprava asfaltovým betonem 

- od hájovny ke sjezdovce ( 7 pro) 

( usnesení č.9 přijato)  

ad.14. 

Návrh usnesení č.10: 

Materiíál na opravu střechy obecního domu č.p.3 dodá firma DEKTRADE a.s. ( viz.cenová nabídka 

v příloze). Střecha bude opravena svépomocí – hasiči. 

(7 pro,usnesení č.10 přijato ) 

Diskuse : 

Pavlína Dvořáková 

- upozornila na projetý kanál pod silnicí naproti Ondřichům ( oprava se provede společně s výkopy 

kanalizace) 

Josef Ondřich 

- upozornil na nařízlý strom nad hřištěm – nebezpečí pádu ( po projednání s panem Bickem bude 

poražen) 

Jiří Marek 

- kořeny velkých stromů nadzdvihují asfalt ( kácení se bude řešit až při výstavbě kanalizace) 

- návrh umístit dětské „hřiště“ na svah mezi hřištěm a „Kordou“ ( nedohodnuto ) 

Karel Čížek 

- upozornil na špatnou zárubeň v márnici ( nechá se udělat nová ) 

- požádal, aby se do márnice nedávaly věci, které tam nepatří 

Josef Ondřich 

- dotaz, zda má obec OZV týkající se volně pobíhajících slepic ( v současné době taková OZV není ) 

Jiří Vaněček 

- požádal o uvolnění prostředků na občerstvení pro hasiče při brigádách pro obec ( prostředky budou 

uvolněny ) 



Přílohy k zápisu : 

- Zveřejněná informace o konání zasedání 

- Rozpočové změny 

- Návrhy OZV a VOS 

- Vyjádření Ing.Ságla 

- Cenová nabídka – DEKTRADE 

 

Zápis byl vyhotoven  6.4.2011 

 

Zapisovatel :   Anna Čížková 

 

Ověřovatelé zápisu: Pavlína Dvořáková 

Jiří Marek 

 

 

 

 


