
Obec Víska u Jevíčka

Usnesení

z 36. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, které se konalo dne 29.09.2018 
od 17:00 hod. v kanceláři OÚ, za účasti 4 členů zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

414/Z/180929 Doplnění programu o bod č. 19

415/Z/180929 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. Plán inventur na rok 2018

8. Zpráva finančního výboru

9. Zpráva kontrolního výboru

19. Žádost o veřejnou finanční podporu

10. Rozpočtová změna č. 1/2018

11. Rozpočet obce na rok 2019

12. Vyhláška č. 1/2018

13. Dohody o pracovní činnosti

14. Pronájem nebytových prostor

15. Prodej pozemku parcelní číslo 54

16. Prodej pozemku 506/32

17. Různé

18. Závěr
416/Z/180929 Plán inventur na rok 2018.

417/Z/180929 žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce na rok 2018 se Svazkem 
obcí skupinového vodovodu Malá Haná ve výši 123.115 Kč.

418/Z/180929  rozpočtové opatření číslo 1/2018.

419/Z/180929 vyrovnaný rozpočet obce Víska u Jevíčka na rok 2019 v následující podobě:

celkové rozpočtové zdroje 4 757 000,00 Kč

celkové rozpočtové potřeby 4 757 000,00 Kč

420/Z/180929  závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019.

421/Z/180929 obecně závaznou vyhlášku obce Víska u Jevíčka č. 1/2018, o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
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komunálních odpadů na území obce Víska u Jevíčka, v souladu s 
předloženým návrhem.

422/Z/180929 pronájem nebytových prostor za účelem provozování hostinské činnosti xxx 
na dobu neurčitou v souladu s předloženým návrhem nájemní smlouvy.

423/Z/180929 prodej pozemku parcelní číslo 54 o výměře 257 m2 v obci a katastrálním 
území Víska u Jevíčka xxx.

424/Z/180929 prodej pozemku parcelní číslo 506/32 o výměře 38 m2 v obci a katastrálním 
území Víska u Jevíčka xxx.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

425/Z/180929 informace o kontrole plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce 
konaného dne 02.09.2018.

426/Z/180929 vědomí zprávu o finančním hospodaření obce za období od 23.08. – 
19.09.2018.

427/Z/180929 zápis finančního výboru.

428/Z/180929 zápis kontrolního výboru.

Zastupitelstvo obce ukládá:

429/Z/180929 starostovi obce zajistit uzavření smlouvy s xxx na prodej pozemku parcelní 
číslo 54 o výměře 257 m2.

430/Z/180929 starostovi obce zajistit uzavření smlouvy s xxx na prodej pozemku parcelní 
číslo 506/32 o výměře 38 m2.

Zastupitelstvo obce volí:

431/Z/180929 ověřovateli zápisu Markétu Neubauerovou, DiS. a Miroslava Žouželku, členy
návrhové komise Marka Němce a Josefa Žouželku.

Zapsala: Markéta Neubauerová, DiS.

Josef Žouželka_______________     Ing. Marek Němec_______________

starosta obce                                    místostarosta obce
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