
Zápis
z 18. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,

konaného dne 27.11.2016, od 16:00 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 Miroslava 
Žouželku, členy návrhové komise Milana Schillera 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 Miroslava Seidla a 
Miroslava Žouželku, členy návrhové komise Milana Schillera a Libora 
Žouželku.

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

Přijato usnesení č. 224/Z/161127

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. K návrhu 
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. Pronájem nebytových prostor za účelem provozování hostinské činnosti

6. Záměr prodeje pozemku parc. č. 601/6



7. Úprava ceny části pozemku 1146/3 v ochranném pásmu

10. Uzavření smlouvy s firmou ČEZ a připojení přípojky v budově domu č.p. 
13

8. Různé
9. Závěr

Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.

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

Přijato usnesení č. 219/Z/161127

Bod 4. Podněty a připomínky občanů
Ze strany občanů byli přítomni: p. Popelka, p. Grepl. Připomínky občanů 
nebyly vznešeny.

Bod 5. Pronájem nebytových prostor za účelem provozování 
hostinské činnosti
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 2 k tomuto 
zápisu. Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje pronájem nebytových prostor za 
účelem provozování hostinské činnosti slečně Martině Augustinové na dobu 
určitou v délce trvání jednoho roku, od 1.12.2016 za smluvenou částku 300,- 
měsíčně dle platné smlouvy.

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

Přijato usnesení č. 220/Z/161127

Bod 6. Záměr prodeje pozemku parc. č. 601/6
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 3 k tomuto 
zápisu. Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 
601/6 o výměře 499 m2 v obci a katastrálním území Víska u Jevíčka.

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

Přijato usnesení č. 221/Z/161127

Bod 7. Úprava ceny části pozemku 1146/3 v ochranném pásmu
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 4 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje úpravu prodejní ceny části 
stavebního pozemku parc. č. 1146/3 o výměře 229 m2  nacházející se v 



ochranném pásmu na částku 40,- za m2..

K tomuto návrhu byl podán protinávrh zastupitelem obce Miroslavem 
Žouželkou o protinávrhu se hlasovalo.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 (Josef Žouželka).

Přijato usnesení č. 222/Z/161127

Bod 10. Uzavření smlouvy s firmou ČEZ k připojení přípojky 
v budově č.p. 13
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 5 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje uzavření smlouvy s firmou ČEZ 
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
40502, IČO: 24729035 na základě žádosti slečny Nikoly Pospíšilové o 
připojení elektrické přípojky na budově č.p. 13.

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

Přijato usnesení č. 223/Z/161127

Bod 8. Různé
Nikdo z přítomných neměl žádné další připomínky.

Bod 9. Závěr

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 16:30.

                                   

                                     ______________________

Josef Žouželka

starosta obce

Zápis byl vyhotoven 6.12.2016

Zapsala: Markéta Neubauerová, DiS.

ověřovatelé:

Miroslav Seidl______________     Miroslav Žouželka_________________


