
Obec Víska u Jevíčka

Usnesení

Z 26. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, které se konalo dne 20.8.2017 
od 17.00 hod. v kanceláři obecního úřadu, za účasti 6 členů zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

305/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. Uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany

8. Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

9. Pronájem obecního bytu

10. Záměr pronájmu – hospoda

11. Prodej pozemku parcelní číslo 506/35

12. Vyhodnocení zadávacího řízení na akci“ Rekonstrukce topení v budově 
obecního úřadu“

13. Žádost p. Jurové

14. Různé 

15. Závěr

306/Z/170820 uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany 
v obci Víska u Jevíčka s firmou Město Jevíčko, Palackého nám.1, dle předloženého
návrhu

307/Z/170820 záměr zřídit věcné břemeno k Dotčeným nemovitostem dle přílohy 
č. 1
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308/Z/170820 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
smlouvu o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Teplická 
874/8.

309/Z/170820 pronájem bytu nad obecním úřadem panu Jiřímu Barvíkovi, dat. nar.
17.4. 1989, trvale bytem Víska u Jevíčka 3, 56943 Jevíčko na dobu určitou a to do 
31.8.2018 v souladu s předloženým návrhem nájemní smlouvy.

310/Z/170820 záměr pronájmu nebytových prostor za účelem provozování 
hostinské činnosti – části budovy č.p. 34 místního pohostinství v obci Víska u 
Jevíčka.

311/Z/170820 prodej pozemku parcelní č. 506/35 o výměře 75m2 v obci Víska u 
Jevíčka manželům Klimkovým trvale bytem Havlíčkova 160 Rájec Jestřebí 67902 
za cenu 1.050,-

312/Z/170820 vítěze výběrového řízení na rekonstrukci topení v budově obecního 
úřadu firmu Instalatérství Bidmon s.r.o. Jevíčko, Třebovská 431

313/Z/170820 uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení firmou Instalatérství 
Bidmon s.r.o. Jevíčko, Třebovská 431

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

314/Z/170604 informace o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva  
obce konaného dne 25.6. a 23.7.2017

315/Z/170820 informaci o finančním hospodaření obce za období 15.6. – 7.8. 2017

Zastupitelstvo obce ruší:

316/Z/170820 jednotku JPO V, obce Víska u Jevíčka

Zastupitelstvo obce ukládá:

317/Z/170820 starostovi obce zajistit uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8

318/Z/170820 starostovi obce zajistit uzavření smlouvy s Janou a Pavlem 
Klimkovými na prodej pozemku parc. č. 506/35

319/Z/170820 starostovi obce informovat paní Jurovou o závěru zastupitelstva 
k výsadbě zeleně

Zastupitelstvo obce pověřuje:
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320/Z/170820 starostu obce podpisem smlouvy na rekonstrukci topení v budově 
obecního úřadu s firmou Instalatérství Bidmon s.r.o., Třebovská 431, Jevíčko

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje:

321/Z/170820 právo schvalovat výsadbu zeleně na pozemcích obce

Zastupitelstvo obce volí:

322/Z/170820 ověřovateli zápisu Miroslava Žouželku a Milana Schillera, členy 
návrhové komise Miroslava Seidla a Libora Žouželku.

 

                                         Ve Vísce u Jevíčka 28.8.2017

Zapsala: Markéta Neubauerová, DiS. 

      

  Josef Žouželka__________                                 Ing. Marek Němec_________       

               starosta obce                                                   místostarosta obce
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