
Obec Víska u Jevíčka

Usnesení

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, které se konalo dne 28.8.2016 od 
16:00 hod. v kanceláři OÚ, za účasti 6 členů zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce ruší:

168/Z/160828 usnesení č. 148/Z/160626 prodej pozemku parcelní č. 1143/6 o výměře
960 m2 v obci a katastrálním území Víska u Jevíčka Ing. Rostislavu Hrdličkovi trvale 
bytem Nad hřištěm 296, 250 63 Nová Ves

Zastupitelstvo obce schvaluje:

169/Z/160828 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. Vyhlášení výběrového řízení na zakoupení malotraktoru

8. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 4 a 5/1

9. Pronájem bytu nad obecním úřadem

10. Zrušení prodeje pozemku parc. č. 1143/6

11. Prodej pozemku v nové zástavbě v katastrálním území Víska u Jevíčka

12. Různé

13. Závěr

170/Z/160828 seznam firem obeslaných poptávkou na akci Malotraktor pro obec 
Víska u Jevíčka

171/Z/160828 záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 4 a 5/1 v obci a 
katastrálním území Víska u Jevíčka

172/Z/160828 pronájem bytu nad obecním úřadem panu Jiřímu Barvíkovi, datum 
narození 26.2.1963, trvale bytem Ždánice 51, 281 63 okres Kolín na 
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dobu určitou a to do 31.8.2017 v souladu s předloženým návrhem 
nájemní smlouvy.

173/Z/160828 prodej pozemku parcelní č. 1143/6 o výměře 960 m2  v obci a 
katastrálním území Víska u Jevíčka Petrovi Švecovi trvale bytem 
Hliníky 477, 679 63

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

174/Z/160828 informace o kontrole usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Víska u 
Jevíčka konaného dne 25.7.2016

175/Z/160828 hospodaření obce za období 20.6.2016 - 17.8.2016. Zpráva je přílohou 
č. 4 k tomuto zápisu

176/Z/160828 informaci o odstoupení od kupní smlouvy na parcelu č. 1143/6 o 
výměře 960 m2 v obci a katastrálním území víska u Jevíčka ze strany 
Ing. Rostislava Hrdličky trvale bytem Nad Hřištěm 296, 25é 63 Nová 
Ves

Zastupitelstvo obce ukládá:

177/Z/160828 starostovi obce svolat veřejnou diskuzi s občany k využití budovy č. p. 3 

a jejího přilehlého okolí na parcele č 4 v obci a katastrálním území Víska 

u Jevíčka a následně zadat zpracování projektu na základě výsledků 
jednání

178/Z/160828  starostovi obce zajistit uzavření kupní smlouvy dle schváleného vzoru s 
Petrem Švecem trvale bytem Hliníky 477, 679 63 Velké Opatovice

Zastupitelstvo obce vyhlašuje:

179/Z/160828 výběrové řízení na akci Malotraktor pro obec Víska u Jevíčka

Zastupitelstvo obce jmenuje:

180/Z/160828 hodnotící komisi ve složení Libor Žoužeka, Miroslav Žouželka a 

Miroslav Seidl

Zastupitelstvo obce odkládá:

181/Z/160828 projednání žádosti o odkoupení části pozemku parcelní číslo 4 a 5/1 v 
obci a katastrálním území Víska u Jevíčka
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Zastupitelstvo obce volí:

182/Z/160828 ověřovateli zápisu Miroslava Seidla a Miroslava Žouželku, členy 

návrhové komise Ing. Marka Němce a Libora Žouželku

Ve Vísce u Jevíčka 5.9.2016

Zapsala: Markéta Neubauerová, DiS.

Josef Žouželka_______________     Ing. Marek Němec_______________

starosta obce                                    místostarosta obce
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