
Zápis

z 13. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,

konaného dne 26.06.2016, od 16 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), 
omluvena byla Markéta Neubauerová, 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 Žouželku a Milana 
Schillera, členy návrhové komise Miroslava Seidla a Libora Žouželku. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta obce možnost 
vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka volí ověřovateli zápisu Miroslava Žouželku a 
Milana Schillera, členy návrhové komise Miroslava Seidla a Libora Žouželku.

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

Přijato usnesení č. 156/Z/160626

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. Jako předkladatel 
bodu týkajícího se nařízení vlády č. 352 ze dne 14. prosince 2015 oznámil, že tento 
bod stahuje z jednání. K návrhu doplnění programu nebyly vzneseny žádné 
připomínky. Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a 
přítomným občanům.
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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. Prodej pozemku (stavební parcela číslo 1143/6) v nové zástavbě
8. Projednání závěrečného účtu obce Víska u Jevíčka za rok 2015
9. Různé
10. Závěr
Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.

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

Přijato usnesení č. 147/Z/160626

Bod 4. Podněty a připomínky občanů

Ze strany občanů nebyl vznesen žádný podnět ani připomínka a bylo přistoupeno k 
dalšímu bodu jednání.

Bod 5. Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva

Starosta obce přednesl informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce za 
dané období. Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a 
přítomným občanům. 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 29.05.2016.

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

Přijato usnesení č. 152/Z/160626
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Bod 6. Zpráva o finančním hospodaření obce

Starosta obce přednesl informaci o finančním hospodaření obce za dané období. 
Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným 
občanům. 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 24.05.2016 – 20.06.2016.

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

Přijato usnesení č. 153/Z/160626

Bod 7. Prodej pozemku (stavební parcela číslo 1143/6) v nové 
zástavbě

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je přílohou č. 4 k tomuto zápisu. 
Jednalo se o žádost pana Ing. Rostislava Hrdličky, který požádal o odkoupení 
stavebního pozemku parcelní číslo 1143/6 o výměře 960 m2 v nové zástavbě 
rodinných domů. Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se 
zastupitelům a přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 
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.

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

Přijato usnesení č. 148/Z/160626

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka ukládá starostovi obce zajistit uzavření kupní 
smlouvy dle schváleného vzoru s Ing. Rostislavem Hrdličkou trvale bytem Nad 
hřištěm 296, 250 63 Nová Ves.

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

Přijato usnesení č. 154/Z/160626
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Bod 8. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky obce Víska 
u Jevíčka za rok 2015

Starosta obce přednesl informace o závěrečném účtu obce a účetní závěrce obce 
Víska u Jevíčka zpracovanou starostou obce Josefem Žouželkou a místostarostou 
obce Ing. Markem Němcem. Celá zpráva je přílohou č. 5 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Víska u Jevíčka za rok 2015 s 
výhradou dle předložené přílohy číslo 1.

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

Přijato usnesení č. 149/Z/160626

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje navržená nápravná opatření dle předložené přílohy 
číslo 2.

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

Přijato usnesení č. 150/Z/160626

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit splnění nápravných opatření dle 
přílohy číslo 2.

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

Přijato usnesení č. 155/Z/160626

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 dle předložené 
přílohy číslo 3.

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

Přijato usnesení č. 151/Z/160626
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Bod 9. Různé

V tomto bodě vyzval starosta obce k diskuzi členy zastupitelstva.

p. Josef Žouželka (starosta) – informoval přítomné, že je zpracováno 10 kupních 
smluv na nové parcely, v nejbližší době proběhne jejich uzavření a následně zápisy 
do katastru nemovitostí. Také informoval, že většina inženýrských sítí v této 
zástavbě je již zkolaudována. Na červenec je plánováno čištění požární nádrže. K 
30.06. byla ukončena nájemní smlouva s Ing. Huzlíkem. Bude převedeno odběrné 
místo na obec. Zájem o uvolněný byt projevil pan Barvík, který by využil možnosti
ubytování na rok, než postaví dům v nové zástavbě. 

Ing. Marek Němec (místostarosta) – poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě 
závěrečného účtu obce a účetní závěrky. Přezkum hospodaření zjistil odstranění 
všech závažných i méně závažných chyb a nově byly zjištěny pouze méně závažné 
chyby. Nicméně do dalšího roku očekává odstranění všech chyb a možnost schválit
závěrečný účet bez připomínek. Dále informoval o jednání k omezení vjezdu na 
místní komunikace. Odbor dopravy v Moravské Třebové vydá kladné stanovisko a 
následně budou provedeny činnosti k faktickému omezení vjezdu a informování 
ostatních o této skutečnosti a o možnosti zajistit si povolení k vjezdu za jasně 
stanovených podmínek. Dále byla sdělena informace, že jsou již dodány všechny 
zdravotní prohlídky nových členů JPO V a nyní proběhne uzavření dohod a 
informování HZS.

p. Libor Žouželka (člen zastupitelstva) – informoval o přípravě nabídky na opravu 
opěrné zdi v sále. Dále informoval přítomné o dodání laviček do autobusové 
čekárny, což vyvolalo poděkování přítomné veřejnosti. Nyní bude potřeba provést 
nátěr těchto lavic. Další sdělení se týkalo nefunkční kanalizace v místním 
pohostinství a potřebu nápravy tohoto havarijního stavu. Přislíbil vypracování 
nabídky.

p. Žouželka Miroslav (člen zastupitelstva) – informoval, že zajistí opravu brány ve 
dvoře místního pohostinství, která je nyní nefunkční.

Bod 10. Závěr

Po skončení diskuze poděkoval starosta obce všem přítomným členům 
zastupitelstva a občanům za účast na zasedání zastupitelstva. Poté bylo jednání 
zastupitelstva ukončeno v 16:45 hodin.
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______________________

Josef Žouželka
starosta obce

Zápis byl vyhotoven 27.06.2016
Zapsal: Ing. Marek Němec

ověřovatelé:

Miroslav Žouželka __________________   Milan Schiller_________________
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