
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 01.11.2006 
 

Čas: 19.30 – 20.45 
Přítomno: 9 
Omluveni: 0 
 
1. Zastupitelstvo schválilo záměr obce o koupi pozemku - parcela č. 253/2 /ostatní plocha/ - 

cesta od hlavní silnice k p. Bartošové 
2. Žádost  o prodej pozemku – parcela č. 246/4, 246/3, 246/1 – podané p. Steinem  za účelem 

výstavby srubů a p. Hudečkem za účelem zpřístupnění cesty k jeho pozemku. 
Zastupitelstvo  rozhodlo o ponechání v. u. parcel pro výstavbu rodinných domů určených 
pro trvalé bydlení. Byl vznesen návrh na vytvoření urbanistického plánu. 

3. Fa ENVI ENERGO,  Ždár n. S.  předal návrh smlouvy o spolupráci týkající se výstavby 2 
větrných elektráren – v katastrálním území Věžné a Jabloňově v oblasti Dejmalky. Jedná 
se o dvě věže o výkonu 2 – 3 MW, z nichž bude elektrická energie odváděna do sítě 
vedením 22 kV, výška ca. 100 m. Každoroční odměna za užívání: 100.000,-- Kč za každý 
jeden celý MW výkonu, dosažený součtem výkonů všech větrných elektráren 
realizovaných v katastrálním území obce po dobu 15 let /záruka od státu/ - t. j. min. 
400.000,-- Kč ročně. Po uplynutí 15 let by se jednalo o 25.000,-- ročně za každý jeden 
celý MW výkonu. Zastupitelstvo schválilo další projednání v. u. záležitosti – v poměru 7 
hlasů pro, 2 členové proti. Před případným vyhlášením referenda bude učiněno nezávislý 
sběr informací týkající se této problematiky, včetně návštěvy již stávajících věží větrné 
elektrárny v Pavlově členy zastupitelstva / 18.11.06 – 9.00/. Další postup bude projednán 
na následující schůzi zastupitelstva. 

4. Zastupitelstvo souhlasí s konáním Mikulášské besídky konané 2.12.06 v KD ve Věžné. 
Pořadatelem je SK Věžná /zastoupení pí Ivou Pátkovou/. Zastupitelstvo schválilo 
příspěvek na nadílku ve výši 100,-- Kč na 1 dítě. Předpokládaná účast: ca. 30 dětí do 15 
let. 

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh smlouvy na provozování hospody v KD ve 
Věžné, kde byly upřesněny podmínky provozování v.u. zařízení. Smlouva uzavřena na 
dobu 3 let – do 30.9.2009. Před uplynutím této lhůty lze smlouvu prodloužit. Výše 
nájemného: 750,--/Kč. V případě potřeby lze nařídit max. 2x ročně uvolnění prostor 
hospody za účelem akcí obce. Dále byly upřesněny odběry vody, topení. 

6. Obec obdržela Kč 54.200,-- za akcie České spořitelny Žďár n. S.  Doplatek bude 
uskutečněn do konce tohoto roku. 

7. Zastupitelstvo provedlo vyhodnocení dotazníkové akce /říjen 06/ - viz příloha. Bude 
zohledněno při tvorbě rozpočtu pro nadcházející volební období. 

 
 
 
Zapsala:  Marcela Tálská 
 
 
Za správnost:  


