
Obec Víska u Jevíčka

Usnesení

z 27. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, které se konalo dne 14.10.2017 
od 18:00 hod. v kanceláři OÚ, za účasti 6 členů zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

323/Z/171014 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. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

6. Dohoda s městem Jevíčko o vytvoření společného školského obvodu

7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského 
obvodu základní školy

8. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní 
policii 

9. Různé

10. Závěr

324/Z/171014 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

325/Z/1710214 uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové 
základní školy s firmou Město Jevíčko, Palackého nám. 1, IČO: 
00276791 v souladu s předloženým návrhem smlouvy.

326/Z/171014 obecně závaznou vyhlášku obce Víska u Jevíčka č. 2/2017, kterou se 
stanoví část společného školského obvodu základní školy podle 
předloženého návrhu

327/Z/171014 uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu působnosti 
podle zákona o obecní policii s firmou Město Jevíčko, Palackého nám. 
1, IČO: 00276791 v souladu s předloženým návrhem smlouvy.
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Zastupitelstvo obce pověřuje:

328/Z/171014 starostu obce podpisem 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

329/Z/171014 starostu obce podpisem dohody o vytvoření společného školského 
obvodu spádové základní školy s firmou Město Jevíčko, Palackého nám. 1, IČO: 
00276791 v souladu s předloženým návrhem smlouvy

330/Z/171014 starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu 
působnosti podle zákona o obecní policii s firmou Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 
IČO: 00276791 v souladu s předloženým návrhem smlouvy

Zastupitelstvo obce volí:

331/Z/171014 ověřovateli zápisu Milana Schillera a Libora Žouželku, členy návrhové 

komise Miroslava Žouželku a Ing. Marka Němce

Ve Vísce u Jevíčka 20.10.2017

Zapsala: Markéta Neubauerová, DiS.

Josef Žouželka_______________     Ing. Marek Němec_______________

starosta obce                                    místostarosta obce
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