
Obec Víska u Jevíčka

Usnesení

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, které se konalo dne 28.06.2015 
od 16.00 hod. v sále místního pohostinství, za účasti 6 členů zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

47/Z/150628 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
s Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice dle předloženého 
návrhu

48/Z/150628 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné 
zakázky s názvem Infrastruktura pro rodinné domy – Víska u Jevíčka – plynovod 
firmu INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o. Chroustovice, Náměstí Josefa Haška 246, 
PSČ 538 63, IČO: 28778022 dle předloženého návrhu

49/Z/150628 Doplnění programu o bod „Stanovení hodnotících kritérií na akci: 
výměna oken na budově obecního úřadu.“ 

50/Z/150628 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. Závěrečný účet obce Víska u Jevíčka za rok 2014 a účetní závěrka obce Víska u 
Jevíčka za rok 2014

8. Výběrové řízení na plynofikaci nové zástavby na parcelách č. 1150/2-3-4-5, 
1146/3-4-5-6, 1143/2-3-4-5-6-7-8-9

9. Vzor kupní smlouvy na pozemky v nové zástavbě na parcelách parcelách č. 
1150/2-3-4-5, 1146/3-4-5-6, 1143/2-3-4-5-6-7-8-9

10. Prodej pozemku parcelní číslo 1143/9

11. Prodej pozemku parcelní číslo 1146/6
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12. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace s Pardubickým krajem z Programu 
obnovy venkova

16. Stanovení hodnotících kritérií na akci: výměna oken na budově obecního 
úřadu“ .

13. Spisový řád obce

14. Různé

15. Závěr

51/Z/150628 Závěrečný účet obce Víska u Jevíčka za rok 2014 s výhradou dle 
předložené přílohy.

52/Z/150628 Navržená nápravná opatření dle předložené přílohy

53/Z/150628 Účetní závěrku obce za rok 2014 dle předložení přílohy

54/Z/150628 Vzor kupní smlouvy k pozemku a smlouvy o zřízení věcného práva – 
předkupního práva dle předloženého návrhu, který bude použit při uzavírání smluv 
s budoucími kupujícími.

55/Z/150628 Prodej pozemku parcelní č. 1143/9 o výměře 1005 m2 v obci a 
katastrálním území Víska u Jevíčka Ing. Janu Dědičovi trvale bytem Ludvíka 
Vojtěcha 14, 680 01 Boskovice.

56/Z/150628 Odložení prodeje pozemku parcelní č. 1146/6 o výměře 1005 m2 
v obci a katastrálním území Víska u Jevíčka Ing. Janu Dědičovi trvale bytem 
Ludvíka Vojtěcha 14, 680 01 Boskovice, do doby úpravy kupní smlouvy způsobem,
který zajistí možnost prodeje více pozemků jedné osobě.

57/Z/150628 Vítěze výběrového řízení veřejné zakázky s názvem Infrastruktura 
pro rodinné domy – Víska u Jevíčka – plynovod firmu INSTAL CHROUSTOVICE
s.r.o. Chroustovice, Náměstí Josefa Haška 246, PSČ 538 63, IČO: 28778022

58/Z/150628 hodnotící kritéria na akci „Výměna oken na budově obecního úřadu“ 
takto:

- Celková nabídková cena včetně DPH  35%

- Záruka na dílo v měsících 65%

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

59/Z/150628 Informace o kontrole usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Víska 
u Jevíčka konaného dne 24.05.2015.
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60/Z/150628 Informaci o finančním hospodaření obce Víska u Jevíčka za období 
24.05. – 21.6.2015

61/Z/150628 Informaci o vydání Spisového řádu Obecního úřadu Víska u Jevíčka.

Zastupitelstvo obce pověřuje:

62/Z/150628 Starostu obce pana Josefa Žouželku realizací poptávky na akci 
„Výměna oken na budově obecního úřadu“

Zastupitelstvo obce ukládá:

63/Z/150628 Starostovi obce zajistit splnění nápravných opatření dle přílohy

Zastupitelstvo obce volí:

64/Z/150628 Ověřovateli zápisu Milana Schillera a Miroslava Seidla, členy 
návrhové komise Milana Schillera a Miroslava Žouželku.

 

                                         Ve Vísce u Jevíčka 3.7.2015

Zapsala: Markéta Neubauerová, DiS. 

      

  Josef Žouželka__________                                 Ing. Marek Němec_________       

               starosta obce                                                   místostarosta obce
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