
Zápis

z 21. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,

konaného dne 26.02.2017, od 18 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva:

Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo 
zahájeno v 18 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, DiS., 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 Libora Žouželku a Miroslava Seidla, 
členy návrhové komise Milana Schillera 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 Libora Žouželku a 
Miroslava Seidla, členy návrhové komise Miroslava Žouželku a Milana Schillera.

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

Přijato usnesení č. 263/Z/170226

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. Další návrhy na 
doplnění programu zasedání nebyly vzneseny. 
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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. Odstoupení od kupní smlouvy parc. č. 1150/4

8. Stanovení výběru poplatků

9. Žádost o příspěvek okresní knihovna Svitavy

10. Žádost o příspěvek Český svaz včelařů Jevíčko

11. Prodej pozemku parc. č. 1150/4

12. Různé

13. 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. 252/Z/170226

Bod 4. Podněty a připomínky občanů

Z občanů byla přítomna p. Jurová Renata, která požádala o aktuální informace k 
cestě do Jevíčka. Starosta obce informoval, že proběhlo jednání se starostou města 
Jevíčka, který přislíbil projednání v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2017. Nicméně 
výsledek jednání zastupitelů města Jevíčka je negativní a pro rok 2017 nepočítá 
město Jevíčko s investicemi do opravy této cesty. Na základě těchto informací bude
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v nejbližší době osazeny příjezdové cesty zákazovými značkami, které jsou již 
vyrobeny a jejichž umístění bylo schváleno příslušnými institucemi.

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 29.12.2016 a 
22.01.2017.

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

Přijato usnesení č. 257/Z/170226

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 16.12.2016 - 09.02. 2017

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

Přijato usnesení č. 258/Z/170226

Bod 7. Zpětný odkup pozemku v nové zástavbě (1150/4)

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu. Před hlasováním dal starosta obce 
možnost vyjádřit se zastupitelům. Celá zpráva je přílohou č. 4 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje uzavření kupní smlouvy o zpětném 
převodu nemovité věci a zrušení předkupního práva s účinky věcného práva s 
Alešem Kovářem trvale bytem Hliníky 517, 679 63 Velké Opatovice.
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Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 253/Z/170226

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka ukládá starostovi obce zajistit uzavření kupní 
smlouvy o zpětném převodu nemovité věci a zrušení předkupního práva s účinky 
věcného práva s Alešem Kovářem trvale bytem Hliníky 517, 679 63 Velké 
Opatovice.

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

Přijato usnesení č. 259/Z/170226

Bod 8. Termíny výběru poplatků za komunální odpad a poplatek 
ze psů

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu. Před hlasováním dal starosta obce 
možnost vyjádřit se zastupitelům. Celá zpráva je přílohou č. 5 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka ukládá starostovi obce informovat vhodnou 
formou občany o termínu splatnosti poplatku za komunální odpad a poplatku ze 
psů.

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

Přijato usnesení č. 260/Z/170226

Bod 9. Uzavření smlouvy o sdružování prostředků na nákup 
výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu. Před hlasováním dal starosta obce 
možnost vyjádřit se zastupitelům. Celá zpráva je přílohou č. 6 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje uzavření smlouvy o sdružování 
prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice s firmou 
Městská knihovna ve Svitavách, Svitavy, Wolkerova alej 92/18, PSČ 56802, IČO: 
75003171 v souladu s předloženým návrhem smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 254/Z/170226

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka pověřuje starostu obce pana Josefa Žouželku 
uzavřením smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro 
knihovny v regionu Pardubice s firmou Městská knihovna ve Svitavách, Svitavy, 
Wolkerova alej 92/18, PSČ 56802, IČO: 75003171 v souladu s předloženým 
návrhem smlouvy.

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

Přijato usnesení č. 262/Z/170226

Bod 10. Finanční podpora Základní organizace Českého svazu 
včelařů Jevíčko

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu. Před hlasováním dal starosta obce 
možnost vyjádřit se zastupitelům. Celá zpráva je přílohou č. 7 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje veřejnou finanční podporu ve výši 
2.000 Kč pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Jevíčko, Svitavská 494, 
569 43 Jevíčko, IČO: 70933626.

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

Přijato usnesení č. 255/Z/170226

Bod 11. Prodeje pozemku v nové zástavbě v katastrálním území 
Víska u Jevíčka

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu. Před hlasováním dal starosta obce 
možnost vyjádřit se zastupitelům. Celá zpráva je přílohou č. 8 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 
1150/4 o výměře 1033 m2 v obci a katastrálním území Víska u Jevíčka Anně 
Pavelčíkové trvale bytem Udánky 65, 571 01 Moravská Třebová.
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Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 256/Z/170226

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka ukládá starostovi obce zajistit uzavření kupní 
smlouvy dle schváleného vzoru s Annou Pavelčíkovou trvale bytem Udánky 65, 
571 01 Moravská Třebová.

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

Přijato usnesení č. 261/Z/170226

Bod 12. Různé

V tomto bodě vyzval starosta obce k diskuzi nejdříve členy zastupitelstva, poté 
vyzval ke vznešení připomínek a dotazů občany:

p. Žouželka Josef (starosta obce) – informoval přítomné o podání žádosti o dotaci 
na rekonstrukci požární zbrojnice

Nikdo z přítomných neměl další připomínky.

Bod 8. Závěr

Po skončení diskuze poděkoval starosta obce všem přítomným členům 
zastupitelstva a občanům za účast na zasedání zastupitelstva.

Poté bylo jednání zastupitelstva ukončeno v 18:35 hodin.

                                             ______________________

Josef Žouželka

starosta obce
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Zápis byl vyhotoven 01.03. 2017

Zapsal: Ing. Marek Němec

ověřovatelé:

Libor Žouželka __________________   Miroslav Seidl_________________
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