Zápis
z 12. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,
konaného dne 29.05.2016, od 16 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva:
Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 16 hodin starostou obce panem Josefem Žouželkou.
Starosta obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,
že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),
omluvena byla Markéta Neubauerová, DiS. a Milan Schiller, který přijde později,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Prezenční
listina je přílohou č. 1 k tomuto zápisu.

Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a určení
zapisovatele:
Starosta obce navrhl zvolit ověřovateli zápisu Miroslava Seidla a Libora Žouželku ,
členy návrhové komise Miroslava Žouželku a Milana Schillera. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se
zastupitelům a přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka volí ověřovateli zápisu Miroslava Seidla a
Libora Žouželku , členy návrhové komise Miroslava Žouželku a Milana Schillera.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č. 146/Z/160529
Starosta obce určil zapisovatelem Ing. Marka Němce.

Schválení programu:
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce a předanou členům zastupitelstva. K návrhu doplnění
programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Před hlasováním dal starosta obce
možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje 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. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova
8. Prodej pozemku (stavební parcela číslo 1150/4) v nové zástavbě
9. Uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného členského příspěvku
10. Výsledek výběrového řízení na akci „Infrastruktura pro rodinné domy – Víska u
Jevíčka – komunikace – podkladní vrstvy“
11. Různé
12. Závěr
Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č. 137/Z/160529

Bod 4. Podněty a připomínky občanů
Ze strany občanů byl vznesen požadavek na umístění lavičky do autobusové
čekárny. Starosta obce přislíbil řešení a doplnění lavičky v nejbližším možném
termínu.
Dále byl vznesen požadavek ze strany občanů na vyhlášení zasedání zastupitelstva
obce místním rozhlasem, neboť mnoho občanů o zasedání neví. Starosta obce
sdělil, že zasedání zastupitelstva obce je svoláváno v souladu se zákonem o obcích,
zveřejňováno na úřední desce a současně také v místním obchodě. Nicméně jako
další vstřícný krok k občanům akceptoval připomínku a bude vyzkoušeno i sdělení
termínu jednání zasedání zastupitelstva pomocí místního rozhlasu.
Další dotaz ze strany občanů směřoval na stav spojovací cesty do Jevíčka a možné
řešení zvýšeného pohybu nákladních vozů a traktorů po obci z důvodu využívání
místních komunikací namísto cesty, který je ve špatném technickém stavu. Starosta
obce sdělil, že spojovací cesta je na katastru města Jevíčko, jedná se o místní
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komunikaci a obec Víska u Jevíčka nemá možnost zjednání nápravy. Nicméně
probíhají jednání s představiteli města Jevíčka s cílem zajistit opravu cesty, aby
mohla být využívána nákladními automobily a traktory. Protože však důsledkem
tohoto stavu je zvýšená zátěž na místní komunikace a nedodržování dopravního
značení ze strany ostatních účastníků dopravy, byla podána žádost na umístění
omezujícího dopravního značení na místní komunikace na odbor dopravy, Městský
úřad v Moravské Třebové. Žádost se nyní vyřizuje.
Dalších dotazů nebylo a bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání.
Na zasedání zastupitelstva obce se v 16:10 dostavil člen zastupitelstva pan Milan
Schiller.

Bod 5. Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva
Starosta obce přednesl informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce za
dané období. Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a
přítomným občanům. Zpráva je přílohou č. 2 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí informace o kontrole usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka konaného dne 24.04.2016.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č. 143/Z/160529

Bod 6. Zpráva o finančním hospodaření obce
Starosta obce přednesl informaci o finančním hospodaření obce za dané období.
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Celá zpráva je přílohou č. 3 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí informaci o finančním
hospodaření obce Víska u Jevíčka za období 08.04.2016 – 23.05.2016.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č. 144/Z/160529
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Bod 7. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy
venkova
Starosta obce informoval přítomné o výsledku zasedání zastupitelstva
Pardubického kraje, které schválilo na svém zasedání dne 21.04.2016 usnesením
číslo Z/435/16 obci Víska u Jevíčka dotaci z programu obnovy venkova ve výši
100.000 Kč na akci Pořízení malotraktoru a výsadba nové zeleně. Před hlasováním
dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Termíny
zasedání jsou přílohou č. 4 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z Programu obnovy venkova s Pardubickým krajem, Komenského náměstí
125, 532 11 Pardubice dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č. 138/Z/160529

Bod 8. Prodej pozemku (stavební parcela číslo 1150/4) v nové
zástavbě
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 5 k tomuto zápisu.
Jednalo se o žádost pana Aleše Kováře, který požádal o odkoupení stavebního
pozemku parcelní číslo 1150/4 o výměře 1033 m 2 v nové zástavbě rodinných domů.
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje prodej pozemku parcelní číslo
1150/4 o výměře 1033 m2 v obci a katastrálním území Víska u Jevíčka Aleši
Kovářovi trvale bytem Hliníky 517, 679 63 Velké Opatovice.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č. 139/Z/160529
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka ukládá starostovi obce zajistit uzavření kupní
smlouvy dle schváleného vzoru s Alešem Kovářem trvale bytem Hliníky 517, 679
63 Velké Opatovice.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č. 145/Z/160529

Bod 9. Uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného členského
příspěvku
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 6 k tomuto zápisu.
Region Moravskotřebovska a Jevíčska, kterého je obec Víska u Jevíčka členem
požádal o dotaci z programu obnovy venkova. Protože část dotace je určena i pro
obec Víska u Jevíčka, je nutné vyřešit spolufinancování dotace, která je ve výši
70% a činí maximálně 23.810 Kč. Spoluúčast obce na dotaci bude řešena jako
mimořádný příspěvek Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, který bude
administrativně a finančně akci zajišťovat. Před hlasováním dal starosta obce
možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
mimořádného členského příspěvku s Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska,
Moravská Třebová, Město, nám. T. G. Masaryka 29/35, IČO: 69834458 dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Přijato usnesení č. 140/Z/160529

Bod 10. Výsledek výběrového řízení na akci „Infrastruktura pro
rodinné domy – Víska u Jevíčka – komunikace – podkladní
vrstvy“
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č 7. k tomuto zápisu.
Jedná se o realizaci podkladních vrstev pod komunikaci v nové zástavbě rodinných
domů. Byly podány dvě nabídky s minimálním cenovým rozptylem, přičemž
nejlevnější byla nabídka firmy EKOTERM CZ s.r.o.. Před hlasováním dal starosta
obce možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje vítěze výběrového řízení veřejné
zakázky s názvem Infrastruktura pro rodinné domy – Víska u Jevíčka –
komunikace – podkladní vrstvy firmu EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870, 679 61
Letovice, IČO: 25307002.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Přijato usnesení č. 141/Z/160529

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem
výběrového řízení veřejné zakázky s názvem Infrastruktura pro rodinné domy –
Víska u Jevíčka – komunikace – podkladní vrstvy firmou EKOTERM CZ s.r.o.,
Pražská 870, 679 61 Letovice, IČO: 25307002 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Přijato usnesení č. 142/Z/160529

Bod 11. Různé
V tomto bodě vyzval starosta obce k diskuzi členy zastupitelstva.
p. Žouželka Miroslav (člen zastupitelstva) – navrhl řešit prodej přívěsného PPS12.
Vzhledem k tomu, že SDH nemá nákladní automobil ani traktor, za kterým by bylo
možné tento přívěsný vozík tahat, je využitelnost nulová. Místo toho navrhuje
zakoupení přívěsného vozíku za osobní automobil, který by byl upraven na
možnost umístění kompletního vybavení celé jednotky a tím by byla zajištěna
akceschopnost družstva SDH, případně JSDH (JPO V). Ing. Marek Němec doplnil,
že tyto úpravy dle požadavků dělá přímo firma AGADOS, která dodává přívěsné
vozíky pro jednotlivá SDH v celé republice.
p. Josef Žouželka (starosta) – informoval přítomné, že jsou zajištěny 2 stavební
firmy na kontrolu stavu sálu a návrh řešení. Na základě výsledků prohlídek a
nabídek těchto firem bude rozhodnuto o dalším postupu. Starosta obce také
současně poděkoval Liboru Žouželkovi a Miroslavu Žouželkovi, kteří zajistili tyto
stavební firmy.
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Bod 12. Závěr
Po skončení diskuze poděkoval starosta obce všem přítomným členům
zastupitelstva a občanům za účast na zasedání zastupitelstva. Poté bylo jednání
zastupitelstva ukončeno v 16:45 hodin.

______________________
Josef Žouželka
starosta obce

Zápis byl vyhotoven 30.05.2016
Zapsal: Ing. Marek Němec
ověřovatelé:

Libor Žouželka __________________ Miroslav Seidl_________________
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