
Zápis

z 31. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,

konaného dne 29.04.2018, 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 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluvena 
byla Markéta Neubauerová, DiS. 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 Libora Žouželku, 
členy návrhové komise Miroslava Seidla a Miroslava Žouželku. Před hlasováním 
dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Starosta dal hlasovat o návrhu na usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka volí ověřovateli zápisu Milana Schillera a 
Libora Žouželku.

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

Přijato usnesení č. 386/Z/180429

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka volí členy návrhové komise Miroslava Seidla a
Miroslava Žouželku.

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

Přijato usnesení č. 387/Z/180429
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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. 

Dále navrhl zařazení dalšího bodu programu a to „Zřízení pracovního místa pro 
údržbářské práce“. 

Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným 
občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Starosta dal hlasovat o návrhu na usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje doplnění programu o bod:

14. Zřízení pracovního místa pro údržbářské práce

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

Přijato usnesení č. 368/Z/180429

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. Kompostéry Regionu MTJ

8. Návrh na vydání územního plánu Víska u Jevíčka

9. Vytyčení plochy pro dětské hřiště
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10. Schválení podmínek pro připojení na obecní kanalizaci v nové zástavbě

11. Informace k 11. setkání Vísek a Viesok

14. Zřízení pracovního místa pro údržbářské práce

12. Různé

13. Závěr

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

Přijato usnesení č. 369/Z/180429

Bod 4. Podněty a připomínky občanů

Z řad občanů byl vznesen dotaz na propadlou plochu na dvoře domu č.p. 34. Na 
dotaz odpovídal zastupitel obce Libor Žouželka, že již bylo provedeno provizorní 
opatření a následně bude situace trvale řešena. Dále byl vznesen dotaz na neutěšený
stav sociálního zařízení v místním pohostinství. K této problematice slíbil starosta 
obce svolat pracovní jednání, aby byla situace pro letní sezónu vyřešena. Další 
dotazy ze strany občanů nebyly.

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.

Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným 
občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Starosta dal hlasovat o návrhu na usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí informace o kontrole plnění 
usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka konaného dne 25.02.2018

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

Přijato usnesení č. 374/Z/180429
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Bod 6. Zpráva o finančním hospodaření obce

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

Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným 
občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Starosta dal hlasovat o návrhu na usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí hospodaření obce za období 
14.02.2018 – 13.4.2018

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

Přijato usnesení č. 375/Z/180429

Bod 7. Projekt kompostéry Regionu MTJ

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

Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným 
občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Starosta dal hlasovat o návrhu na usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a 
následném darování s Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska, Moravská 
Třebová, Město, nám. T. G. Masaryka 29/35, IČO: 69834458 dle předloženého 
návrhu.

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

Přijato usnesení č. 370/Z/180429

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje vzor Smlouvy o výpůjčce a 
následném darování kompostéru, který bude používán při uzavírání smluv s 
jednotlivými zájemci dle předloženého návrhu.
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Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 371/Z/180429

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí 
mimořádného členského příspěvku s Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska, 
Moravská Třebová, Město, nám. T. G. Masaryka 29/35, IČO: 69834458 dle 
předloženého návrhu.

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

Přijato usnesení č. 372/Z/180429

Bod 8. Návrh na vydání územního plánu Víska u Jevíčka

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

Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným 
občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Starosta dal hlasovat o návrhu na usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí návrh na vydání ÚP Víska u 
Jevíčka.

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

Přijato usnesení č. 376/Z/180429

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí vyhodnocení výsledků 
veřejného projednání návrhu ÚP Víska u Jevíčka s určeným zastupitelem.

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

Přijato usnesení č. 377/Z/180429
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka konstatuje ověření, že návrh ÚP Víska u 
Jevíčka není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených
orgánů a stanoviskem krajského úřadu.

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

Přijato usnesení č. 382/Z/180429

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka vydává ÚP Víska u Jevíčka formou opatření 
obecné povahy.

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

Přijato usnesení č. 383/Z/180429

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka ukládá starostovi obce zveřejnit oznámení o 
vydání ÚP Víska u Jevíčka vyvěšením na úřední desce a rovněž i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů.

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

Přijato usnesení č. 380/Z/180429

Bod 9. Vytyčení plochy pro dětské hřiště

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

Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným 
občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Starosta dal hlasovat o návrhu na usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka pověřuje starostu obce zajištěním přesazení 
zeleně v místě plánované výstavby dětského hřiště.
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Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 379/Z/180429

Bod 10. Schválení podmínek pro připojení na obecní kanalizaci v 
nové zástavbě

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

Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným 
občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Starosta dal hlasovat o návrhu na usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka stanovuje výši stočného pro objekty napojené 
na obecní kanalizaci ve výši 500 Kč ročně za připojený objekt.

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

Přijato usnesení č. 384/Z/180429

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje vzor smlouvy o odvádění odpadních 
vod, který bude používán při uzavírání smluv s jednotlivými žadateli o připojení na 
obecní kanalizaci dle předloženého návrhu.

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

Přijato usnesení č. 373/Z/180429

Bod 11. Informace k 11. setkání Vísek a Viesok

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu. Celá zpráva je přílohou č. 8 k tomuto 
zápisu.

Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným 
občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Starosta dal hlasovat o návrhu na usnesení.
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí informaci o 11. setkání Vísek a
Viesok.

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

Přijato usnesení č. 378/Z/180429

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka ukládá starostovi obce informovat vhodnou 
formou občany o termínu a programu setkání Vísek a Viesok.

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

Přijato usnesení č. 381/Z/180429

Bod 14. Zřízení pracovního místa pro údržbářské práce

Starosta obce přednesl důvodovou zprávu. Celá zpráva je přílohou č. 9 k tomuto 
zápisu.

Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným 
občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Starosta dal hlasovat o návrhu na usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka souhlasí se zřízením pracovního místa pro 
údržbářské práce.

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

Přijato usnesení č. 385/Z/180429

Bod 12. Různé

Starosta obce vyzval k diskuzi členy zastupitelstva. Nikdo z přítomných se do 
diskuze nepřihlásil.
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Bod 11. Závěr

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast, poté bylo jednání zastupitelstva
ukončeno v 18:00 hodin.

                                                    

                                                     ______________

Josef Žouželka

starosta obce

Zápis byl vyhotoven 6.5.2018

Zapsal: Ing. Marek Němec

ověřovatelé:

Schiller Milan __________________  Žouželka Libor_________________
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