Zápis
z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,
konaného dne 29. března 2015, 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 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),
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 Milana Schillera a Miroslava Žouželku. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se
přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka volí ověřovateli zápisu Miroslava Seidla a
Libora Žouželku, členy návrhové komise Milana Schillera a Miroslava Žouželku.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č. 33.
Starosta obce určil zapisovatelem Markétu Neubauerovou, DiS.

Schválení programu:
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce a předanou členům zastupitelstva. K programu vznesl
návrh na doplnění programu starosta obce Josef Žouželka takto:
Doplnit bod „Finanční příspěvek okresní knihovně ve Svitavách“
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K návrhu doplnění programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje doplnění programu o bod „Finanční
příspěvek okresní knihovně ve Svitavách“.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č.22.
Další návrhy na doplnění programu zasedání nebyly vzneseny. Starosta obce navrhl
zařazení bodu 16. Finanční příspěvek okresní knihovně ve Svitavách za bod číslo
12. Spisový řád obce Víska u Jevíčka. Další návrhy na změnu programu zasedání
nebyly vzneseny.

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. Termíny zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka v roce 2015
8. Jednací řád zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
9. Smlouva o podmínkách svozu a využití biologicky rozložitelných odpadů
10. Záměr prodeje pozemku p.č. 350/9, k. ú. Víska u Jevíčka
11. Finanční příspěvek nově narozeným občanům v obci Víska u Jevíčka
16. Finanční příspěvek okresní knihovně ve Svitavách
12. Spisový řád obce Víska u Jevíčka
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13. Realizovaná nápravná opatření v období 2010 - 2014
14. Různé
15. Závěr
Návrh programu byl doplněn o schválený bod. Před hlasováním dal starosta obce
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č.23.

Bod 4. Podněty a připomínky občanů
Podněty a připomínky občanů byly přesunuty do bodu 14. Různé, kdy byla
zahájena diskuze.

Bod 5. Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva
Starosta obce přednesl informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce za
dané období. Zpráva je přílohou č. 2 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí informace o kontrole usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka konaného dne
23.02.2015.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č.31 .

Bod 6. Zpráva o finančním hospodaření obce
Starosta obce přednesl informaci o finančním hospodaření obce za dané období.
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 23.02.-27.03.2015.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
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Přijato usnesení č. 32.

Bod 7. Termíny zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka v
roce 2015
Starosta obce přednesl stanovené termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2015,
každému členovi zastupitelstva byly termíny předány na pracovní schůzce
zastupitelstva. Po domluvě se členy byly termíny přeloženy z pátku na neděli
vyjma prosincového termínu, který připadá na pondělí. Termíny zasedání jsou
přílohou č. 4 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje následující termíny zasedání
zastupitelstva v roce 2015: 24.5., 26.7., 27.9., 29.11., 28.12.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č.24 .

Bod 8. Jednací řád zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, zpracovanou místostarostou Ing.
Markem Němcem. Důvodová zpráva a návrh vnitřního předpisu č 1/2015 jsou
přílohou č. 5 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje vnitřní předpis č 1/2015, Jednací řád
Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, v souladu s předloženým návrhem.
Výsledek hlasování: Pro7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č.25 .

Bod 9. Smlouva o podmínkách svozu a využití biologicky
rozložitelných odpadů
Starosta obce vysvětlil podmínky pro svoz a využití biologicky rozložitelného
odpadu, jedná s ředitelem HZS Jevíčko a.s., Ing. Miroslavem Jurkou. Čekáme na
doplnění smlouvy a vydání provozního řádu kompostárny.

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách
svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu, firmou Hanácká zemědělská
společnost Jevíčko a.s., se sídlem Jevíčko, Třebovská čp. 713, PSČ 56943, IČO:
48173053 po přepracování a doplnění článku II předloženého návrhu smlouvy
(doplnění Provozního řádu, specifikace Dodavatele, místo vážení a převzetí).
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Přijato usnesení č.26 .

Bod 10. Záměr prodeje pozemku p.č. 350/9, k.ú. Víska u Jevíčka
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, předkládanou zastupitelstvu na základě
žádosti manželů Klimkových. Důvodová zpráva, žádost a kopie katastrální mapy
jsou přílohami č 6. k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní
číslo 350/9 o výměře 66 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním
území Víska u Jevíčka.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Přijato usnesení č.27 .

Bod 11. Finanční příspěvek nově narozeným občanům v obci
Víska u Jevíčka
Starosta obce po konzultaci se členy zastupitelstva navrhl částku finančního
příspěvku 2.000 Kč pro všechny nově narozené občany obce Víska u Jevíčka.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje finanční příspěvek 2.000 Kč pro
každého nově narozeného občana obce Víska u Jevíčka.
Výsledek hlasování Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Přijato usnesení č.28 .

Bod 16. Finanční příspěvek okresní knihovně ve Svitavách
Starosta obce navrhl schválení finančního příspěvku Okresní knihovně ve
Svitavách ve výši 2.000 Kč na rok 2015. Výše příspěvku je na základě smlouvy
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uzavřené s Okresní knihovnou ve Svitavách a tento příspěvek je určen na obnovu
knih ve výměnném knižním fondu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje finanční příspěvek Okresní knihovně
ve Svitavách ve výši 2.000 Kč na rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Přijato usnesení č.29 .

Bod 12. Spisový řád obce Víska u Jevíčka
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která předkládá návrh na změnu termínu
úkolu uloženého starostovi obce o vydání nového Spisového řádu. Z důvodu
přípravy nového vzorového Spisového řádu, který bude vydán patrně během
měsíce dubna 2015 Státním okresním archivem Svitavy se sídlem v Litomyšli, byl
termín posunut. Důvodová zpráva a e-mail Mgr. Oldřicha Pakosty o tvorbě nového
vzorového Spisového řádu, bude přílohou č. 7 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje změnu termínu úkolu uloženého
starostovi obce usnesením č. 20/Z/150223 (předložení nového Spisového řádu obce
Víska u Jevíčka) na termín zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka následující
po termínu zveřejnění nového vzorového Spisového řádu Státním okresním
archivem Svitavy.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Přijato usnesení č.30 .

Bod 13. Realizovaná nápravná opatření v období 2010 – 2014
Starosta obce seznámil přítomné s informací, že přijatá nápravná opatření jsou
připravena a budou Zastupitelstvu obce Víska u Jevíčka předložena do
zastupitelstva obce po provedeném přezkoumání hospodaření obce Krajským
úřadem Pardubického kraje, které proběhne v měsíci květnu.

Bod 14. Různé
V tomto bodě vyzval starosta obce k diskuzi nejdříve členy zastupitelstva, kteří
neměli žádné připomínky, poté vyzval ke vznešení připomínek a dotazů občany:
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p. Grepl Milan – navrhl zkrácení zvonění zvonu na zvoničce a upozornil na
zpevnění komunikace při vjezdu z hlavní silnice do obce. Starosta obce slíbil
jednání s technikem a úpravu doby zvonění. Starosta obce bude jednat se Správou a
údržbou silnic Pardubického kraje.
p. Popelka Jaroslav – dotazoval se na bytovou výstavbu, kolik zájemců je o parcely
a upozornil na široké zveřejnění této výstavby. Starosta obce vysvětlil zdržení
výstavby a plán, ve kterém se bude nadále pokračovat, upřesnil kolik parcel je
předběžně zamluvených a informoval o místech, kde bude bytová výstavba
zveřejněna.
p. Žouželka Miroslav (člen zastupitelstva) - upozornil na určení přesných podmínek
a řádné zpracování smluv, týkajících se zakoupení parcel. Starosta obce bude mít
kupní smlouvy právnicky ošetřené.
p. Greplová Marie – informovala se o ceně za pozemek v obci a o odpadu, který se
může vozit do kompostárny. Starosta obce uvedl, že v obci Víska u Jevíčka
prodáváme metr pozemku za 6 Kč. Starosta obce informoval o budoucích
podmínkách kompostárny.
p. Němcová Dana – vznesla návrh na zřízení omezení tonáže nákladních vozidel
jezdících do obce Víska u Jevíčka. Starosta obce slíbil jednání s odborem dopravy,
neboť si je nastalé situace vědom a bude ji řešit.
p. Žouželka Josef (starosta obce) – informoval o přistavení kontejnerů na
nebezpečný odpad 22.04.2015 od 7:30 do 8:00 na pneumatiky a elektroodpad a v
termínu 24.04. – 28.04.2015 velkoobjemový kontejner na nadměrný odpad.

Bod 15. Závěr
Po skončení diskuze poděkoval starosta obce všem přítomným členům
zastupitelstva a občanům za účast na zasedání zastupitelstva.
Poté bylo jednání zastupitelstva ukončeno v 17:45 hodin.
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______________________
Josef Žouželka
starosta obce

Zápis byl vyhotoven 31. března 2015
Zapsala: Markéta Neubauerová, DiS.

ověřovatelé:

Miroslav Seidl __________________ Libor Žouželka _________________

8

