Obec Víska u Jevíčka

Usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, které se konalo dne 17.01.2016 od
16.00 hod. v kanceláři OÚ, za účasti 5 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
103/Z/160117 následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Podněty a připomínky občanů
5. Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva
6. Zpráva o finančním hospodaření obce
7. Termíny zasedání zastupitelstva obce na rok 2016
8. Prodej plynárenského zařízení včetně příslušenství v katastrálním
území Víska u Jevíčka u nové zástavby RD
9. Projednání návrhu reklamy na prodej stavebních parcel
10. Stanovení termínu pro výběr poplatků za komunální odpad a poplatku
ze psů
11. Různé
12. Závěr

104/Z/160117 prodej plynárenského zařízení (plynovodu) včetně příslušenství na
pozemku parcelní čísla 506/2, 512/6, 1143, 1148/2 v obci a
katastrálním území Víska u Jevíčka firmě RWE GasNet, s.r.o., Ústí
nad Labem, Klíšská 940, PSČ 40117, IČO: 27295567 v souladu s
předloženým návrhem kupní smlouvy
105/Z/160117 následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2016 - 17.01.,
28.02., 24.04., 26.06., 28.08., 30.10., 29.12.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
106/Z/160117 informace o kontrole usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Víska u
Jevíčka konaného dne 28.12.2015.
107/Z/160117 informaci o finančním hospodaření obce Víska u Jevíčka za období
12.12.2015 – 06.01.2016.
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108/Z/160117 informaci o zadání reklamy na prodej parcel pro výstavbu rodinných
domů firmě STALE, a.s., Lanškroun, Dobrovského 56, PSČ 56301,
IČO: 47471166. zveřejněnou v magazínu Reklama.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
109/Z/160117 starostu obce pana Josefa Žouželku uzavřením kupní smlouvy s firmou
RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 40117, IČO:
27295567 v souladu s předloženým návrhem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo obce ukládá:
110/Z/160117 starostovi obce informovat vhodnou formou občany o termínu
splatnosti poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů.
Zastupitelstvo obce volí:
111/Z/160117 ověřovateli zápisu Libora Žouželku a Josefa Žouželku, členy návrhové
komise Miroslava Žouželku a Milana Schillera.

Ve Vísce u Jevíčka 20.01.2016
Zapsal: Ing. Marek Němec

Josef Žouželka_______________

Ing. Marek Němec_______________

starosta obce

místostarosta obce
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