
Zápis
z 28. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,

konaného dne 29.10.2017, od 17:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva:
Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“) 
bylo zahájeno v 17 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), omluveni byli Markéta Neubauerová, DiS. a Miroslav Seidl, 
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 Milana Schillera a Miroslava 
Žouželku, členy návrhové komise Ing. Marka Němce a Libora Žouželku. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta obce 
možnost vyjádřit se zastupitelům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka volí ověřovateli zápisu Milana Schillera a 
Miroslava Žouželku, členy návrhové komise Ing. Marka Němce a Libora 
Žouželku. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 343/Z/171029

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 
programu byla vznesena připomínka panem starostou Josefem Žouželkou a to 
doplnění programu o bod 15 – schválení záměru zřízení dětského hřiště. Před 
hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje doplnění programu zasedání o 
bod 15 – schválení záměru zřízení dětského hřiště.

Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 332/Z/171029

Starosta obce dal hlasovat o programu jako celku s tím, že bod 15 bude zařazen
za bod 12.



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. Rozpočtové opatření č. 2/2017

8. Projednání žádosti paní Vašíčkové

9. Ukončení pronájmu obecního bytu

10. Pronájem nebytových prostor (č.p. 34)

11. Záměr prodeje parcely číslo 506/24

12. Záměr prodeje parcely číslo 1156/2

15. Záměr zřízení dětského hřiště

13. Různé

14. Závěr

Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 333/Z/171029

Bod 4. Podněty a připomínky občanů
Ze strany občanů nebyl nikdo přítomen.

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 
plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka konaného dne 
20.08.2017.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č. 340/Z/171029



Bod 6. Zpráva o finančním hospodaření obce

Starosta obce přednesl zprávu o finančním hospodaření obce. Celá zpráva je 
přílohou č. 3 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí informaci o finančním 
hospodaření obce za období 08.08.2017 – 17.10.2017

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 341/Z/171029

Bod 7. Rozpočtové opatření č. 2/2017 obce Víska u Jevíčka
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 4 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2017
takto:

PARA POL DŮVOD SR+UR ZMĚNA UR

6114 5XXX Volby – ÚZ 98071 0,00 +19.749,00 19.749,00

0000 4111 Volby – ÚZ 98071 0,00 +19.749,00 19.749,00

XXX
X

6XXX Územní plán - návrh 0,00 +73.500,00 73.500,00

3392 6121 Rekonstrukce topení v budově OÚ 220.000,00 +80.000,00 300.000,00

0000 4222 Inv. úč. dot. - ÚP, topení II. etapa 100.000,00 +153.500,00 253.500,00

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 334/Z/171029

Bod 8. Žádost paní Vašíčkové - problém s kanalizací

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 5 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí informace o žádosti paní 
Veroniky Vašíčkové a způsobu řešení žádosti včetně realizovaných opatření.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 341/Z/171029



Bod 9. Ukončení pronájmu bytu nad obecním úřadem
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 6 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje uzavření dohody o ukončení 
pronájmu bytu nad obecním úřadem panu Jiřímu Barvíkovi, datum narození 
XX.XX.XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 335/Z/171029

Bod 10. Pronájem nebytových prostor za účelem provozování 
hostinské činnosti
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 7 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje pronájem nebytových prostor za 
účelem provozování hostinské činnosti paní Martině Augustinové, datum 
narození XX.XX.XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX na 
dobu jednoho roku v souladu s předloženým návrhem nájemní smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 336/Z/171029

Bod 11. Záměr prodeje pozemku parcelní číslo 506/24 v 
katastrálním území Víska u Jevíčka
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 8 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní 
číslo 506/24 o výměře 195 m2 v obci a katastrálním území Víska u Jevíčka.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 337/Z/171029

Bod 12. Záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1156/2 v 
katastrálním území Víska u Jevíčka

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 9 k tomuto 
zápisu. Před hlasováním se o slovo přihlásil Ing. Marek Němec a sdělil, že k 
tomuto bodu nebude hlasovat vzhledem ke střetu zájmů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní 



číslo 1156/2 o výměře 30 m2 v obci a katastrálním území Víska u Jevíčka.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 338/Z/171029

Bod 15. Záměr zřízení dětského hřiště na pozemku parcelní 
číslo 506/2 v katastrálním území Víska u Jevíčka

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 10 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje záměr zřízení dětského hřiště na 
parcele 506/2 v obci a katastrálním území Víska u Jevíčka.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 339/Z/171029

Bod 13. Různé

V bodě Různé nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Bod 14. Závěr

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 18:00.

                                      

                                     ______________________

Josef Žouželka

starosta obce

Zápis byl vyhotoven 01.11.2017

Zapsal: Ing. Marek Němec

ověřovatelé:

Milan Schiller______________     Miroslav Žouželka_________________


