
Obec Víska u Jevíčka

Usnesení

Z 24. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, které se konalo dne 25.06.2017
od 19.00 hod. v kanceláři obecního úřadu, za účasti 6 členů zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

288/Z/170625 doplnění programu o bod č. 13 Záměr pronájmu obecního bytu na 
další období.

289/Z/170625 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. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do 
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s městem Jevíčko

8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku 
projednávání přestupků s městem Jevíčko

9. Prodej pozemku parc. č. 506/28

10. Rozpočtové opatření č. 1/2017

13. Záměr pronájmu obecního bytu na další období

11. Různé

12. Závěr

290/Z/170625 uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů 
údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s firmou 
Město Jevíčko, Jevíčko, Palackého nám. 1, IČO: 00276791 v souladu s 
předloženým návrhem smlouvy.
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291/Z/170625 uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na 
úseku projednávání přestupků s firmou Město Jevíčko, Jevíčko, Palackého nám. 1, 
IČO: 00276791 v souladu s předloženým návrhem smlouvy.

292/Z/170625 prodej pozemku parcelní číslo 506/28 o výměře 59 m2 v obci a 
katastrálním území Víska u Jevíčka paní Michaele Kohoutkové trvale bytem Víska 
u Jevíčka 1, 569 43 Jevíčko za cenu 826 Kč.

293/Z/170625 rozpočtové opatření číslo 1/2017 takto:

PARA POL DŮVOD SR ZMĚNA UR

5512 5137 Požární ochrana – dobrovolná část 60.000,00 -5.000,00 55.000,00

5274 Rezerva na krizové situace 0,00 +5.000,00 5.000,00

3392 6121 Rekonstrukce topení v budově OÚ 120.000,00 +100.000,00 220.000,00

0000 4222 Investiční účelová dotace 0,00 +100.000,00 100.000,00

294/Z/170625 záměr pronájmu bytu nad obecním úřadem na další období.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

295/Z/170625 informace o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva  obce 
konaného dne 04.06.2017.

296/Z/170625 informaci o finančním hospodaření obce za období 23.05.2017 – 
14.06.2017.

Zastupitelstvo obce ukládá:

297/Z/170625 starostovi obce zajistit uzavření smlouvy s paní Michaelou 
Kohoutkovou na prodej pozemku parcelní číslo 506/28 o výměře 59 m2.

Zastupitelstvo obce pověřuje:

298/Z/170625 starostu obce pana Josefa Žouželku uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní 
identifikace, adres a nemovitostí s firmou Město Jevíčko, Jevíčko, Palackého nám. 
1, IČO: 00276791 v souladu s předloženým návrhem smlouvy.

299/Z/170625 starostu obce pana Josefa Žouželku uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s firmou 
Město Jevíčko, Jevíčko, Palackého nám. 1, IČO: 00276791 v souladu s 
předloženým návrhem smlouvy.
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Zastupitelstvo obce volí:

300/Z/170625 ověřovateli zápisu Libora Žouželku a Miroslava Žouželku, členy 
návrhové komise Miroslava Seidla a Milana Schillera.

 

                                         Ve Vísce u Jevíčka 28.06.2017

Zapsal: Ing. Marek Němec 

      

  Josef Žouželka__________                                 Ing. Marek Němec_________       

               starosta obce                                                   místostarosta obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.06.2017


