
Obec Víska u Jevíčka

Usnesení

Z 23. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, které se konalo dne 04.06.2017
od 19.00 hod. v kanceláři obecního úřadu, za účasti 6 členů zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

275/Z/170604 Doplnění programu o bod č. 11 Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z Programu obnovy venkova

276/Z/170604 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 a plnění usnesení zastupitelstva

6. Zpráva o finančním hospodaření obce

7. Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2016

8. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu Podpora pořízení územních 
plánů

11. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

9. Různé

10. Závěr

277/Z/170604 závěrečný účet obce Víska u Jevíčka za rok 2016 s výhradou dle 
předložené přílohy č. 1.

278/Z/170604 navržená nápravná opatření dle předložené přílohy č. 2.

279/Z/170604 účetní závěrku obce za rok 2016 dle předložené přílohy č. 3.

280/Z/170604 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu Podpora pořízení 
územních plánů s firmou Pardubický kraj, Pardubice I, Staré Město, Komenského 
nám. 125, IČO: 70892822 v souladu s předloženým návrhem smlouvy.
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281/Z/170604 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova 
s firmou Pardubický kraj, Pardubice I, Staré Město, Komenského nám. 125, IČO: 
70892822 v souladu s předloženým návrhem smlouvy.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

282/Z/170604 informace o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva  obce 
konaného dne 30.04.2017

283/Z/170604 informaci o finančním hospodaření obce za období 19.4. – 22.5. 
2017

Zastupitelstvo obce ukládá:

284/Z/170604 starostovi obce zajistit splnění nápravných opatření dle přílohy č. 2.

Zastupitelstvo obce pověřuje:

285/Z/170604 starostu obce uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z programu 
Podpora pořízení územních plánů s firmou Pardubický kraj, Pardubice I, Staré 
Město, Komenského nám. 125, IČO: 70892822 v souladu s předloženým návrhem 
smlouvy.

286/Z/170604 starostu obce uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z programu 
obnovy venkova s firmou Pardubický kraj, Pardubice I, Staré Město, Komenského 
nám. 125, IČO: 70892822 v souladu s předloženým návrhem smlouvy.

Zastupitelstvo obce volí:

287/Z/170604 Ověřovateli zápisu Miroslava Žouželku a Libora Žouželku, členy 
návrhové komise Milana Schillera a Ing. Marka Němce.

 

                                         Ve Vísce u Jevíčka 13.5.2017

Zapsala: Markéta Neubauerová, DiS. 

      

  Josef Žouželka__________                                 Ing. Marek Němec_________       

               starosta obce                                                   místostarosta obce
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