
Zápis

ze 7. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,

konaného dne 29.11.2015, od 16 hodin.

Bod 1. Zahájení

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). Člen zastupitelstva 
Milan Schiller se nedostavil a byl neomluven. Prezenční listina je přílohou č. 1 k 
tomuto zápisu.

Bod 2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a určení zapisovatele

Starosta obce navrhl zvolit ověřovateli zápisu Ing. Marka Němce a Miroslava Seidla, 
členy návrhové komise Libora Žouželku a Miroslava Žouželku. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se 
přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka volí ověřovateli zápisu Ing. Marka Němce a 
Miroslava Seidla, členy návrhové komise Miroslava Žouželku a Libora Žouželku.

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

Přijato usnesení č. 93/Z/151129

Starosta obce určil zapisovatelem Markétu Neubauerovou, DiS.

Bod 3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

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 připomínky. Před hlasováním dal starosta
obce možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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. 1 (dotace PK)

8. Návrh rozpočtu obce na rok 2016

9. Různé

10. Závěr

Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.

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

Přijato usnesení č. 88/Z/151129

Bod 4. Podněty a připomínky občanů

Podněty a připomínky občanů byly přesunuty do bodu 10. Různé, kdy byla zahájena 
diskuze.

Bod 5. Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva

Starosta obce přednesl informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce za 
dané období. Zpráva je přílohou č. 2 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí informace o kontrole usnesení ze
zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka konaného dne 27.09.2015.

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

Přijato usnesení č. 90/Z/151129

Bod 6. Zpráva o finančním hospodaření obce

Starosta obce přednesl informaci o finančním hospodaření obce za dané období. Celá 
zpráva je přílohou č. 3 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí informaci o finančním 
hospodaření obce Víska u Jevíčka za období 18.9. – 10.11.2015.

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

Přijato usnesení č. 91/Z/151129



Bod 7. Rozpočtové opatření č.1 (dotace PK)

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu k rozpčtovému opatření č.1 obce Víska u 
Jevíčka zpracovanou starostou obce Josefem Žouželkou. Důvodová zpráva je 
přílohou č. 4 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 
následovně:

SU AU Para Pol důvod Schválený
rozpočet

změna upravený
rozpočet

231 0 1 0 0 0 0 4222 Výměna oken na 
OÚ

0, 0 0 (+)100 000 100000

231 0 1 6171 6121 Výměna oken na 
OÚ

66000 (+)100 000 166000

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

Přijato usnesení č. 89/Z/151129

Bod 8. Návrh rozpočtu obce Víska u Jevíčka na rok 2016

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, zpracovanou Josefem Žouželkou. 
Důvodová zpráva je přílohou č. 5 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o návrhu rozpočtu obce Víska u 
Jevíčka na rok 2016.

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

Přijato usnesení č. 92/Z/151129

Bod 9. Různé

Starosta obce informoval přítomné o změně ceny vodného 36 Kč za m3 

Dále starosta obce poděkoval všem zúčastněným a těm, co pomáhali při 
Rozsvěcování vánočního stromu.

p. Renata Jurová se dotazovala na opravu spojovací účelové komunikace s městem 
Jevíčko, dále na výstavbu parku a parkovišť v obci. Starosta obce odpověděl, že je 
vše v jednání.



Bod 15. Závěr

Starosta obce poděkoval všem přítomným členům zastupitelstva a občanům za účast 
na zasedání zastupitelstva.

Poté bylo jednání zastupitelstva ukončeno v 16:30 hodin.

______________________

Josef Žouželka

starosta obce

Zápis byl vyhotoven 7.12. 2015

Zapsala: Markéta Neubauerová, DiS.

Ověřovatelé:

Ing. Marek Němec __________________ Miroslav Seidl_________________


