
Zápis
z 19. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,

konaného dne 29.12.2016, 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 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 
obcích). Omluvena byla Markéta Neubauerová, DiS. 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 Libora 
Žouželku, členy návrhové komise Miroslava Seidla a Miroslava 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 
Libora Žouželku, členy návrhové komise Miroslava Seidla a Miroslava 
Žouželku.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 240/Z/161229

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. Starosta obce 
navrhl doplnit program o 2 body (Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 
2017 a Kulturní výbor) a jejich zařazení před bod různé. K návrhu programu 
nebyly vzneseny žádné další připomínky. Před hlasováním dal starosta obce 
možnost vyjádřit se zastupitelům. 

Nejdříve dal starosta obce hlasovat o doplnění programu zasedání 
zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje doplnění programu zasedání o 
body:

16. Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2017
17. Kulturní výbor
Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.



Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 225/Z/161229

Dále dal starosta obce hlasovat o programu zasedání zastupitelstva jako celku.

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. 4

8. Prodej pozemku parc. č. 601/6

9. Žádost o příspěvek Charita Moravská Třebová

10. Žádost o příspěvek město Jevíčko – oprava brány u Kostelíčka

11. Žádost o příspěvek město Jevíčko – zakoupení hasičského automobilu

12. Rozpočet obce na rok 2017

13. Inventarizace 2016

16. Termíny zasedání zastupitelstva 2017

17. Kulturní výbor

14. Různé

15. Závěr

Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 226/Z/161229

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

Bod 5. Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva
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 bere na vědomí informace o kontrole 
usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka konaných dne 
30.10.2016 a 27.11.2016.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 236/Z/161229

Bod 6. Zpráva o finančním hospodaření obce
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu. 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 bere na vědomí informaci o finančním 
hospodaření obce za období od 11.10. - 15.15. 2016

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 237/Z/161229

Bod 7. Rozpočtové opatření č. 4
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 4 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2016
dle přílohy číslo 1 tisku.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 227/Z/161229

Bod 8. Prodej pozemku parc. č. 601/6
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 5 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 
601/6 o výměře 499 m2 v obci a katastrálním území Víska u Jevíčka Zdeňkovi 
Šimkovi trvale bytem Víska u Jevíčka 11, 569 43 Jevíčko za cenu 6986 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 228/Z/161229

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka ukládá starostovi obce zajistit uzavření 
smlouvy se Zdeňkem Šimkem na prodej pozemku parcelní číslo 601/6 o 
výměře 499 m2. 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.



Přijato usnesení č. 238/Z/161229

Bod 9. Žádost o příspěvek Charita Moravská Třebová
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 6 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka neschvaluje finanční příspěvek ve výši 
5.000 Kč pro Oblastní charitu Moravská Třebová, Kostelní nám. 24/3, 
Moravská Třebová , 571 01, IČO: 65189418.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 234/Z/161229

Bod 10. Žádost o příspěvek město Jevíčko – oprava brány u 
Kostelíčka
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 7 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka neschvaluje finanční příspěvek pro Město 
Jevíčko, Jevíčko, Palackého nám. 1, IČO: 00279791 určený na opravu 
hřbitovní brány u kostelíčka sv. Bartoloměje.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 235/Z/161229

Bod 11. Žádost o příspěvek město Jevíčko – zakoupení 
hasičského automobilu
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 8 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje finanční příspěvek ve výši 
15.000,00 Kč pro Město Jevíčko, Jevíčko, Palackého nám. 1, IČO: 00279791.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 229/Z/161229

Bod 12. Rozpočet obce na rok 2017
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 9 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Víska 
u Jevíčka na rok 2017 v následující podobě:

Rozpočtové zdroje

daňové příjmy 1 948 000,00 Kč



kapitálové příjmy    278 200,00 Kč

financování    443 800,00 Kč

celkové rozpočtové zdroje 2 670 000,00 Kč

Rozpočtové potřeby

běžné výdaje 1 855 000,00 Kč

kapitálové výdaje    600 000,00 Kč

splátky dlouhodobého přijatého úvěru    215 000,00 Kč

celkové rozpočtové potřeby 2 670 000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 230/Z/161229

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující  závazné ukazatele  rozpočtu na rok
2017:

Řádek Závazný ukazatel tis. Kč
 
P Příjmy celkem 1 700
P.1. Daňové příjmy 1 500
P.2. Nedaňové příjmy 43
P.3. Kapitálové příjmy 100
P.4. Dotace 57
 
V Výdaje celkem 2 400
V.1. Běžné výdaje 1 800
V.2. Kapitálové výdaje 600
 
F Financování  
F.1. Změna stavu peněžních prostředků 440
F.2. Splátky přijatého úvěru 215

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 231/Z/161229

Bod 13. Inventarizace 2016
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 10 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje Plán inventur na rok 2016.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.



Přijato usnesení č. 232/Z/161229

Bod 16. Termíny zasedání zastupitelstva 2017
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 11 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje následující termíny zasedání 
zastupitelstva v roce 2017: 22.01., 26.02., 30.04., 25.06., 20.08., 29.10., 29.12.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 233/Z/161229

Bod 17. Kulturní výbor
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 12 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka zřizuje kulturní výbor zastupitelstva obce 
od 01.01.2017 a to jako tříčlenný.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 239/Z/161229

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka volí Miroslava Seidla předsedou kulturního
výboru.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 241/Z/161229

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka volí Milana Schillera a Markétu 
Neubauerovou, DiS., členy kulturního výboru.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 242/Z/161229

Bod 14. Různé
Pan Milan Grepl upozornil na stav Požární zbrojnice – rozbité okenní tabulky a
rozbitá krytina. Starosta obce reagoval, že vyvolá jednání s firmami, které mají 
umístěny na věži technologie, aby zjednaly nápravu. Zastupitel pan Miroslav 
Žouželka nabídl, že provede prohlídku objektu a pokusí se možné rychlé 
opravy zajistit.

Starosta obce informoval přítomné o potřebě vyklizení kůlny za obecním 
úřadem, neboť tato bude sloužit k ukládání potřebného materiálu. Dále 
informoval přítomné o dohodě s firmou ERGO Chornice na odklízení sněhu na 
obecních komunikacích.

Paní Jurová se dotázala na stav příprav rekonstrukce budovy obecního úřadu. 



Starosta informoval, že se připravuje projekt, návrh bude předložen do 
zastupitelstva obce za účasti projektanta. Budou učiněny kroky pro urychlení 
zpracování projektu.

Pan Jaroslav Popelka vyjádřil pochybnosti o potřebnosti kulturního výboru a 
zároveň vyjádřil naději o zvýšení počtu kulturních akcí. Pan starosta reagoval, 
že právě z důvodu zvýšení počtu realizovaných kulturních akcí a oslav 
životních jubileí je kulturní výbor zřizován. Zastupitel obce pan Miroslav 
Žouželka doplnil, že jsou vítány jakékoliv požadavky z řad občanů na členy 
kulturního výboru. Jedná se zejména na oblast realizace kulturních akcí.

Pan Jaroslav Popelka dále upozornil na potřebu zajištění finančních prostředků 
na rekonstrukci budovy obecního úřadu. Zastupitel obce Miroslav Žouželka 
reagoval, že je počítáno s etapizací jednotlivých rekonstrukčních prací. Starosta
obce doplnil o informaci, že je počítáno s využitím dotací na rekonstrukci a již 
byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci vytápění v budově.

Nikdo z přítomných neměl žádné další připomínky.

Bod 15. Závěr

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 16:45.

                                   

                                     ______________________

Josef Žouželka

starosta obce

Zápis byl vyhotoven 31.12.2016

Zapsal: Ing. Marek Němec

ověřovatelé:

Milan Schiller______________     Libor Žouželka_________________


