
Zápis

z 25. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,

konaného dne 23.07.2017, od 19 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva:

Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo 
zahájeno v 19 hodin starostou obce panem Josefem Žouželkou.

Starosta obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, 
že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluvena 
byla Markéta Neubauerová a Miroslav Žouželka. 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 Milana Schillera, 
členy návrhové komise Josefa Žouželku a Miroslava Seidla. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:

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

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 304/Z/170723

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. Obecně závazná vyhláška obce Víska u Jevíčka č. 1/2017, o nočním klidu

6. Informace o rekonstrukci topení v budově obecního úřadu

7. Různé

8. Závěr

Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 301/Z/170723

Bod 4. Podněty a připomínky občanů

Z řad občanů nebyly vzneseny podněty a připomínky.

Bod 5. Obecně závazná vyhláška obce Víska u Jevíčka č. 1/2017, o 
nočním klidu

Starosta obce přednesl zprávu k návrhu nové obecně závazné vyhlášky obce Víska 
u Jevíčka o nočním klidu na území obce Víska u Jevíčka s ohledem na konání 
společenských akcí. Celá zpráva je přílohou č. 2 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Víska u Jevíčka č. 
1/2017, o nočním klidu podle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 302/Z/170723
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Bod 6. Informace o rekonstrukci topení v budově obecního úřadu

Starosta obce přednesl informaci o zpracovaném projektu na rekonstrukci topení v 
budově obecního úřadu s ceníkovým rozpočtem. Vzhledem k předpokládané výši 
investice informoval přítomné o zahájeném jednání s Pardubickým krajem, se 
snahou navýšit dotaci kraje na tuto akci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí informaci o rekonstrukci 
topení v budově obecního úřadu.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 303/Z/170723

Bod 7.  Různé

V tomto bodě vyzval starosta obce k diskuzi členy zastupitelstva:

Starosta obce p. Žouželka Josef informoval přítomné o stavu probíhajícího jednání 
s městem Jevíčko k zajištění požární ochrany v obci. Rada města Jevíčka žádost 
obce projednala a schválila a v nejbližším období bude obci doručena smlouva k 
připomínkování a následnému podpisu. Schválení uzavření smlouvy bude 
předloženo zastupitelstvu obce.

Starosta obce p. Žouželka Josef informoval přítomné o možnosti realizace 
odstavných ploch do výměry 300 m2.

Nikdo z přítomných neměl další připomínky.

Bod 12. Závěr

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

Poté bylo jednání zastupitelstva ukončeno v 19:35 hodin.
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______________

Josef Žouželka

starosta obce

Zápis byl vyhotoven 26.07.2017

Zapsal: Ing. Marek Němec

ověřovatelé:

Libor Žouželka __________________   Milan Schiller_________________
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