
Zápis

z 26. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,

konaného dne 20.08.2017, od 17 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva:

Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo 
zahájeno v 17 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). Omluven 
byl Ing. Marek Němec, později pak přišel Miroslav Seidl, takže přítomno bylo 6 
členů zastupitelstva. Prezenční listina je přílohou č. 1 k tomuto zápisu.

Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a určení 
zapisovatele:

Starosta obce navrhl zvolit ověřovateli zápisu Milana Schillera a Miroslava 
Žouželku, členy návrhové komise Miroslava Seidla a Libora Žouželku. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:

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

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

Přijato usnesení č. 322/Z/170820

Starosta obce určil zapisovatelem Markétu Neubauerovou, DiS.

Schválení programu:

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací 
zveřejněnou na úřední desce a předanou členům zastupitelstva. 

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. 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 č. 506/35

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

13. Žádost paní Jurové

14. Různé

15. Závěr

Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.

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

Přijato usnesení č. 305/Z/170820

Bod 4. Podněty a připomínky občanů

Z občanů byli přítomni p. Němcová Dana a p. Němec Petr
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Bod 5. Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva

Starosta obce přednesl informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce za 
dané období. Zpráva je přílohou č. 2 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí informace o kontrole plnění 
usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka konaného dne 25.6.2017 
a 23.7.2017

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

Přijato usnesení č. 314/Z/170820

Bod 6. Zpráva o finančním hospodaření obce

Starosta obce přednesl zprávu o finančním hospodaření obce. Celá zpráva je 
přílohou č. 3 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí hospodaření obce za období 
15.6.2017 – 7.8.2017

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

Přijato usnesení č. 315/Z/170820

Bod 7. Uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární 
ochrany

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu. Celá zpráva je přílohou č. 4 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při 
zabezpečování požární ochrany v obci Víska u Jevíčka s firmou Město Jevíčko, 
Jevíčko, Palackého nám. 1, IČO: 00279791 dle předloženého návrhu

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

Přijato usnesení č. 306/Z/170820
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka ruší JPO V obce Víska u Jevíčka.

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

Přijato usnesení č. 316/Z/170820

Bod 8. Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je celá přílohou č. 5 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje záměr zřídit věcné břemeno 
k Dotčeným nemovitostem dle přílohy č. 1

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

Přijato usnesení č. 307/Z/170820

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu s firmou 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO: 24729035.

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

Přijato usnesení č. 308/Z/170820

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka ukládá starostovi obce zajistit uzavření 
smlouvy s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
IČO: 24729035.

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

Přijato usnesení č. 317/Z/170820
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Bod 9. Pronájem obecního bytu

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu. Celá zpráva je přílohou č. 6 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje pronájem bytu nad obecním úřadem 
panu Jiřímu Barvíkovi, dat. nar., 17.4.1989, trvale bytem Víska u Jevíčka 3, 569 43
Jevíčko, na dobu určitou a to do 31.8.2018 v souladu s předloženým návrhem 
nájemní smlouvy.

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

Přijato usnesení č. 309/Z/170820

Bod 10. Záměr pronájmu – hospoda

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu. Celá zpráva je přílohou č. 7 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor 
za účelem provozování hostinské činnosti – části budovy č.p. 34 místního 
pohostinství v obci a katastrálním území Víska u Jevíčka.

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

Přijato usnesení č. 310/Z/170820

Bod 11. Prodej pozemku parcelní č. 506/35

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je celá přílohou č. 8 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje prodej pozemku parc, č. 506/35 o 
výměře 75m2 v obci a katastrálním území Víska u Jevíčka panu Pavlu Klimkovi a 
paní Janě Klimkové trvale bytem Havlíčkova 160, Rájec, 679 02 Rájec Jestřebí za 
cenu 1.050,-

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
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Přijato usnesení č. 311/Z/170820

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka ukládá starostovi obce zajistit uzavření 
smlouvy s Klimkovými na prodej pozemku parc. číslo 506/35 o výměře 75m2

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

Přijato usnesení č. 318/Z/170820

Bod 12. vyhodnocení zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce 
topení v budově obecního úřadu“

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je celá přílohou č. 8 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje vítěze výběrového řízení na 
rekonstrukci topení v budově obecního úřadu firmu Instalatérství Bidmon s.r.o., 
Jevíčko, Třebovská 431, IČO: 28821068.

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

Přijato usnesení č. 312/Z/170820

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje uzavření smlouvy s vítězem 
výběrového řízení firmou Instalatérství Bidmon s.r.o., Jevíčko, Třebovská 431, 
IČO: 28821068.

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

Přijato usnesení č. 313/Z/170820

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka pověřuje starostu obce pana Josefa Žouželku 
podpisem smlouvy na rekonstrukci topení v budově obecního úřadu s firmou 
Instalatérství Bidmon s.r.o., Jevíčko, Třebovská 431, IČO: 28821068.
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Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 320/Z/170820

Bod 13. Žádost paní Jurové

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, která je celá přílohou č. 9 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje variantu „c“ ze tří navrhovaných 
variant ke schválení:

a) Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka pověřuje starostu obce schvalováním 
výsadby zeleně na pozemcích obce.

b) Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka pověřuje kulturní výbor obce 
schvalováním výsadby zeleně na pozemcích obce

c) Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka si vyhrazuje právo schvalovat výsadbu 
zeleně na pozemcích obce

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

Přijato usnesení č. 321/Z/170820

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka ukládá starostovi obce informovat paní 
Jurovou o závěru zastupitelstva obce k výsadbě zeleně.

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

Přijato usnesení č. 319/Z/170820

Starosta obce pan Josef Žouželka 25.8.2017 písemnou formou informoval paní 
Jurovou o závěru zastupitelstva obce. Tento dopis je též přílohou č. 10 k tomuto 
zápisu.

Bod 14. Různé

Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi, nejdříve členy zastupitelstva, poté 
přítomné občany.
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p. Josef Žouželka (starosta obce) informoval přítomné o žádosti slečny Martiny 
Augustinové o příspěvek do soutěže o ceny na pouťovou zábavu. Starosta navrhl 
zahradní nůžky značky Fiskars, které byly zastupitelstvem schváleny.

p. Miroslav Žouželka (člen zastupitelstva) žádal provést revize pojistných smluv na
obecní budovy. Starosta obce přislíbil smlouvy zrevidovat.

p. Němcová Dana přišla vyřešit situaci, která se týká SDH Víska u Jevíčka, 
respektive starosty SDH Lukáše Zapletala, jelikož se se starostou SDH po 
opakovaných pokusech nelze spojit a on nemá snahu situaci vyřešit, rozhodla se 
paní Němcová, jako zástupce starosty SDH informovat p. Lukáše Zapletala 
písemně, doporučeným dopisem o svolání valné hromady. Ta se má uskutečnit 
10.9.2017.

Bod 15. Závěr

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast, poté bylo jednání zastupitelstva
ukončeno v 18:05 hodin.

                                                    ______________

Josef Žouželka

starosta obce

Zápis byl vyhotoven 28.8 2017

Zapsala: Markéta Neubauerová, DiS.

ověřovatelé:

Schiller Milan __________________   Miroslav Žouželka_________________
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