
Zápis
z 14. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,

konaného dne 25.07.2016, od 19 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva:
Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“) 
bylo zahájeno v 19 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 Milana Schillera a Miroslava 
Žouželku, členy návrhové komise Miroslava Seidla 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 Miroslava Seidla a Libora 
Žouželku.Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č.167 /Z/160725

Starosta obce určil zapisovatelku Markétu Neubauerovou, DiS.

Schválení programu:
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací 
zveřejněnou na úřední desce a předanou členům zastupitelstva. Starosta obce 
stahuje z jednání bod č 8. K návrhu doplnění programu nebyly vzneseny žádné 
další připomínky. Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se 
zastupitelům.

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. Žádost města Jevíčka o finanční příspěvek na opravu pilíře brány hřbitova u 
Kostelíčka



6. Žádost Okresního sdružení hasičů Svitavy o finanční příspěvek na pořízení 
praporu

7. Záměr pronájmu bytu nad obecním úřadem

8. Zrušení usnesení 139/Z/160529 ze dne 29.05.2016 (prodej stavební parcely 
č. 1150/4 v nové zástavbě)

9. Prodej pozemku ( stavební parcela č. 1143/8 )  v nové zástavbě

10. Zrušení usnesení 130/Z/160424 ze dne 24.04.2016 (prodej stavební parcely 
č 1150/4 v nové zástavbě) a prodej novému zájemci

11. Rozpočtové opatření č. 2

12. Různé

13. Závěr
Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 157/Z/160725

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

Bod 5. Žádost města Jevíčka o finanční příspěvek na opravu 
pilíře brány hřbitova u Kostelíčka
Starosta obce přednesl informace o žádosti. Před hlasováním dal starosta obce 
možnost vyjádřit se zastupitelům. Zpráva je přílohou č. 2 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje finanční příspěvek ve výši 
5.000,- pro město jevíčko, Palackého nám. 1, IČO 00279791.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č.158 /Z/160725

Bod 6. Žádost Okresního sdružení hasičů Svitavy o finanční 
příspěvek na pořízení praporu
Starosta obce přednesl informaci o žádosti. Před hlasováním dal starosta obce 
možnost vyjádřit se zastupitelům. Celá zpráva je přílohou č. 3 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje finanční podporu ve výši 2.000,- 
pro SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Svitavy určenou na výrobu praporu.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č.159 /Z/160725

Bod 7. Záměr pronájmu bytu nad obecním úřadem



Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 4 k tomuto 
zápisu. Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje záměr pronájmu bytu nad 
obecním úřadem.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 160/Z/160725

Bod 8. Byl stažen z jednání
Bod 9. Prodej pozemku (stavební parcela č. 1143/8) v nové 
zástavbě
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 5 k tomuto 
zápisu. Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje prodej pozemku parcelní č. 
1143/8 o výměře 1005 m2 v obci a katastrálním území Víska u Jevíčka Ondřeji 
Češkovi trvale bytem Palackého nám. 5, 569 43 Jevíčko.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Přijato usnesení č.161 /Z/160725

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka ukládá starostovi obce zajistit uzavření 
kupní smlouvy dle schváleného vzoru s Ondřejem Češkou trvale bytem 
Palackéhonám. 5, 569 43 Jevíčko.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Přijato usnesení č. 164/Z/160725

Bod 10. Zrušení usnesení 130/Z/160424 ( prodej stavební 
parcely č. 1143/3 v nové zástavbě) a prodej novému zájemci
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č 6. k tomuto 
zápisu. Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka ruší usnesení č. 130/Z/160424 prodej 
pozemku parcelní č. 1143/3 o výměře 1033 m2 v obci a katastrálním území 
víska u Jevíčka Tomaši Třískovi trvale bytem Zadní Arnoštov 67, 569 43 
Jevíčko.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Přijato usnesení č. 166/Z/160725

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje prodej pozemku 1143/3 o 
výměře 1033 m2 v obci a katastrálním území Víska u Jevíčka Monice Třískové 



trvale bytem Rudoltice 145, 561 25 Rudoltice.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Přijato usnesení č. 162/Z/160725

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit uzavření kupní smlouvy dle 
schváleného vzoru s Monikou Třískovou trvale bytem Rudoltice 145.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Přijato usnesení č.165 /Z/160725

Bod 11. Rozpočtové opatření č. 2
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 7 tohoto zápisu. 
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č.2/2016 
takto:

SU     AU     PARA     POL           DŮVOD         SR     ZMĚNA     UR

231      01          0000        4222         invest.dotace PK        0,00      +100 tis.     100 tis.

231      01         3745         6123        nákup malotraktoru   100 tis.   +100 tis.     200 tis.

231      01         3639         3111       příjem z prodeje parcel   0,00     +1 mil.       1 mil.

231      01         0000       8115       převod kátkod.prostř.   444 tis.  -444 tis.   0,00  

231      01        2212        6121 výstavba komunikace RD   800 tis. +250 tis. 1mil.50tis.    

231      01        3392        5171           oprava sálu             50.tis.        +50 tis.    100tis.

231      01        6409        5901           rezerva                   0,00          +256 tis.   256 tis.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

Přijato usnesení č.163 /Z/160725

Bod 12. Různé
V tomto bodě informoval starosta obce o konání krajských voleb, které se 
uskuteční 7. - 8. 10. 2016

Žádné jiné připomínky nebyly vzneseny.

Bod 14. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 19:45.

______________________

Josef Žouželka



starosta obce

Zápis byl vyhotoven 25.7.2016

Zapsala: Markéta Neubauerová, DiS.

ověřovatelé:

Miroslav Žouželka ______________     Milan Schiller_________________


