
Zápis
z 33. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,

konaného dne 24.06.2018, 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). Neomluven člen zastupitelstva Libor Žouželka. 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 Ing. Marka Němce a Miroslava Seidla. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka volí ověřovateli zápisu Milana Schillera a 
Miroslava Žouželku, členy návrhové komise Ing. Marka Němce a Miroslava 
Seidla.

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

Přijato usnesení č. 398/Z/180624

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. 

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. Závěrečný účet a účetní závěrka obce Víska u Jevíčka za rok 2017

8. Různé

9. Závěr

Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.

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

Přijato usnesení č. 392/Z/180624

Bod 4. Podněty a připomínky občanů
Z občanů nebyl nikdo přítomen

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 
29.04.2018 a 17.05.2018 

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

Přijato usnesení č. 396/Z/180624

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 14.4.2018 – 31.5.2018

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

Přijato usnesení č. 397/Z/180624

Bod 7. Závěrečný účet a účetní závěrka obce Víska u Jevíčka 
za rok 2017
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu. Celá zpráva je přílohou č. 4 
k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje závěrečný účet obce Víska u 
Jevíčka za rok 2017 s výhradou dle předložené přílohy č. 1.



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

Přijato usnesení č. 393/Z/180624

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje navržená nápravná opatření dle 
předložené přílohy č. 2.

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

Přijato usnesení č. 394/Z/180624

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017 
dle předložené přílohy č. 3.

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

Přijato usnesení č. 395/Z/180624

Bod 8. Různé
Starosta obce vyzval k diskuzi členy zastupitelstva.

p. Miroslav Žouželka (člen zastupitelstva obce) navrhl podat výpovědi 
majitelům satelitů, které jsou umístěny na místní věži požární zbrojnice a 
zažádat o jejich odstranění.

Ing. Marek Němec (místostarosta obce) informoval o termínu podání 
kandidátek, který je 31.7.2018

Miroslav Seidl (člen zastupitelstva) vznesl dotaz jak se vyvíjí stav dětského 
hřiště. Starosta obce informoval, že je stále v jednání.

p. Josef Žouželka (starosta obce) informoval o provedení plynové přípojky k 
OÚ. Dále informoval o nutnosti koupě multikáry, či traktorku k účelům obce, 
pověřil výběrem Miroslava Žouželku a Libora Žouželku. Informoval též o 
zakoupení septiku pro místní pohostinství a podal informace o rozpočtu oprav 
sociálního zařízení v místním pohostinství, kdy se zastupitelsvo obce dohodlo 
ještě na náhradním řešení oslovit další firmy.

 Bod 9. Závěr
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast, poté bylo jednání 
zastupitelstva ukončeno v 18:00 hodin.

                                                    

                                                     ______________

Josef Žouželka

starosta obce



Zápis byl vyhotoven 27.6.2018

Zapsala: Markéta Neubauerová, DiS.

ověřovatelé:

Schiller Milan __________________ 

  Žouželka Miroslav _________________


