
Zápis

z  35. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,

konaného dne 02.09.2018, od 17:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva:
Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo 
zahájeno v 17:00 hodin starostou obce panem Josefem Žouželkou.

Starosta obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, 
že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích. Prezenční 
listina je přílohou č. 1 k tomuto zápisu.

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

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

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 413/Z/180902

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. Prodej pozemku parc. č. 1146/6



8. Záměr pronájmu nebytových prostor

9. Záměr prodeje pozemku parcelní č. 54

10. Různé

11. Závěr

12. Záměr prodeje pozemku parc. č. 506/32 

Starosta obce doplnil program o bod č. 12. a dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 404/Z/180902

Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 405/Z/180902

Bod 4. Podněty a připomínky občanů
Z občanů byli přítomni: xxx. Nebyly vzneseny žádné připomínky.

Bod 5. Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, 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 konaného dne 24.6.18 a 22.7.18

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 410 Z/180902

Bod 6. Zpráva o finančním hospodaření obce
Starosta obce přednesl zprávu o finančním hospodaření obce za období od 1.6 – 
22.8.2018. Celá zpráva je přílohou č. 3 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí zprávu o finančním 
hospodaření obce za období od 1.6 – 22.8.2018.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 411/Z/180902

Bod 7. Prodej pozemku parc. č. 1146/6
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, celá zpráva je přílohou č. 4 k tomuto 
zápisu.       

Návrh usnesení:



Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje prodej pozemku parc. č. 1146/6 o 
výměře 1005m2 v obci a katastrálním území Víska u Jevíčka xxx.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 406/Z/180902

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka ukládá starostovi obce zajistit uzavření 
smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 1146/6 o výměře 1005m2 v obci a katastrálním 
území Víska u Jevíčka s xxx.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 412/Z/180902

Bod 8. Záměr pronájmu nebytových prostor
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, celá zpráva je přílohou č. 5 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 7, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 407/Z/180902

Bod 9. Záměr prodeje pozemku parcelní č. 54
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, celá zpráva je přílohou č. 6 k tomuto 
zápisu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní č. 
54 o výměře 257 m2 v obci a katastrálním území Víska u Jevíčka.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 408/Z/180902

Bod 12. Záměr prodeje pozemku parc.č. 506/32 v obci a 
katastrálním území Víska u Jevíčka
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, celá zpráva je přílohou č. 7 k tomuto 
zápisu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní č. 
506/32 o výměře 38 m2 v obci a katastrálním území Víska u Jevíčka.



Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 409/Z/180902

Bod 10. Různé
V tomto bodě vyzval starosta k diskuzi členy zastupitelstva a přítomné hosty

 Starosta obce Josef Žouželka informoval o dokončení prací na hasičské zbrojnici a 
zároveň započetí prací na vybudování dětského hřiště v měsíci září. Také 
informoval o budoucích opravách obecních komunikací.

 Miroslav Žouželka informoval o vyvrácených obrubnících u cesty kolem požární 
nádrže a žádá kontrolu práce firmy EKOTERM na hasičské zbrojnici.

 Libor Žouželka navrhuje požádat nezávislý stavební dohled, který zkontroluje 
práci firmy EKOTERM na hasičské zbrojnici, zda jsou provedené práce 
odpovídající.

Bod 11. Závěr
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 17:30         

                                                      

                                                      ______________
 

 Josef Žouželka

starosta obce

Zápis byl vyhotoven 04.09.2018

Zapsala: Markéta Neubauerová, DiS.

ověřovatelé:

Žouželka Libor __________________ 
 

 Žouželka Miroslav _________________


