
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 7.2.2007 
 

Čas: 19.00 – 20.45 
Přítomno: 7 
Omluveni: J. Frejlich, J. Sadecký 
 
1. Zastupitelstvo projednalo žádost paní M. Kaštylové o prodej pozemku  č. 

parcely 358/1 – 1.578 m2 za účelem výstavby rodinného domu. Tyto 
pozemky jsou t. č. pronajaty paní Vernerové a panu Jiřímu Sadeckému – do 
01/2010. Zastupitelstvo schválilo záměr o prodeji v. u. parcely na základě 
dohody se současnými uživateli pozemku. 

2. Stavební komise projednala stížnost pana Josefa Veverky a paní Olgy 
Červené na opravu tarasu p. Bači. Je třeba provést zaměření. 

3. Zastupitelstvo projednalo návrh na konání referenda ohledně výstavby 
větrných elektráren. Petici předloženou panem Fořtem podepsalo 42 
oprávněných voličů, což nesplňuje požadovaný počet pro uspořádání 
místního referenda /pro uspořádání referenda je třeba 30% podpisů 
oprávněných voličů – tzn. 48 hlasů/. Pan Fořt bude tuto záležitost soukromě 
konzultovat s právníkem. 

4. Zastupitelstvo projednalo žádost slečny Štefaňákové  na skácení dřeviny – 
lípy z důvodu výstavby rodinného domu. Zastupitelstvo souhlasí 
s pokácením. Slečna Štefaňáková provede skácení na svoje náklady, po 
dohodě se sousedem – p. Mašovou tak, aby nedošlo k újmě na cizím majetku. 
Na obecním úřadě musí předložit písemný souhlas p. Mašové. 

5. Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Holešínských o skácení dřeviny  u 
chaty č. 32 z důvodu nebezpečí poškození jejich majetku. Zastupitelstvo v. u. 
žádost schválilo. 

6. Zastupitelstvo projednalo žádost sboru dobrovolných hasičů Věžná na 
rekonstrukci hasičské zbrojnice pro celkovou devastaci a vlhkost. 
Zastupitelstvo navrhlo výhledově přemístění do obecní haly – asi 1/3 haly 
oddělená dřevěnou příčkou. 

7. Zastupitelstvo projednalo žádost SK Věžná na zřízení klubovny v horní části 
obecní haly nad zděnou částí. Zastupitelstvo navrhlo zřízení klubovny – na 
základě smlouvy o pronájmu – v kulturním domě v šatně. V případě akce SK 
umožní použít jako šatnu. 

8. Zastupitelstvo projednalo oslavu 120 let založení sboru dobrovolných hasičů 
v obci. Oslava se bude konat na počátku července 2007. Její součástí bude 
ukázka hasičské techniky + další kulturní program – večerní zábava, setkání 
rodáků. Obec vydá letáček o historii obce, školy, hasičů … a zašle fě ČEZ 
žádost o dotaci na financování v. u. akce. Obecní úřad zašle poptávku na 
výrobce upomínkových předmětů – hrnky, letecký pohled obce – ca. 200 ks a 
na odznaky se znakem obce. 



9. Zastupitelstvo schválilo příspěvek Kč 1.000,-- pro hospicové hnutí Vysočina. 
Informace o organizaci si mohou zájemci vyžádat na obecním úřadě. 

10.  Nařízením vlády ze dne 29.12.2006  se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.  o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Zastupitelstvo schválilo 
zachování původní výše odměn. 

11. Zastupitelstvo schválilo odstoupení od pohledávky – pan Mitáš – z důvodu 
nedobytnosti a promlčení. 

12. Zastupitelstvo schválilo zasklení okna u autobusové čekárny v Jabloňově. 
13. Zastupitelstvo zamítlo ústní žádost paní Follerové na prodloužení hlavního 
řadu obecního vodovodu k chatám. 

 
 
Zapsala:  
 
 
Za správnost: 


