
Zápis

z  36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,

konaného dne 29.09.2018, od 17:00 hodin.

Bod 1. 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 přítomni jsou 4 členové 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.

Bod 2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a určení 
zapisovatele:
Starosta obce navrhl zvolit ověřovateli zápisu Markétu Neubauerovou a Miroslava 
Žouželku, členy návrhové komise Marka Němce a Josefa Žouželku. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka volí ověřovateli zápisu Markétu Neubauerovou
a Miroslava Žouželku, členy návrhové komise Marka Němce a Josefa Žouželku.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 431/Z/180929

Starosta obce určil zapisovatelem Markétu Neubauerovou, DiS.

Bod 3. Schválení programu:
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací 
zveřejněnou na úřední desce a předanou členům zastupitelstva. Starosta navrhl 
doplnit program o bod „Žádost o veřejnou finanční podporu“ od Svazku obcí 
skupinového vodovodu Malá Haná.

Další návrhy na doplnění programu zasedání nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje doplnění programu o veřejnou 
finanční podporu“ od Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná.

Starosta obce dal hlasovat o doplnění návrhu programu.



Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 414/Z/180929

Starosta obce dal dále hlasovat o návrhu programu.

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. 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

Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 415/Z/180929

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

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 02.09.2018.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 425 Z/180929

Bod 6. Zpráva o finančním hospodaření obce
Starosta obce přednesl zprávu o finančním hospodaření obce za období od 23.08 – 
19.09.2018. 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 23.08. – 19.09.2018.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 426/Z/180929

Bod 7. Inventarizace majetku za rok 2018
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, celá zpráva je přílohou č. 4 k tomuto 
zápisu.       

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje Plán inventur na rok 2018.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 416/Z/180929

Bod 8. Zpráva finančního výboru zastupitelstva obce
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, celá zpráva je přílohou č. 5 k tomuto 
zápisu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí zápis finančního výboru.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 427/Z/180929

Bod 9. Zpráva kontrolního výboru zastupitelstva obce
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, celá zpráva je přílohou č. 6 k tomuto 
zápisu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka bere na vědomí zápis kontrolního výboru.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 428/Z/180929



Bod 19. Žádost o veřejnou finanční podporu
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, celá zpráva je přílohou č. 7 k tomuto 
zápisu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje žádost o veřejnou finanční podporu z
rozpočtu obce na rok 2018 se Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá Haná ve 
výši 123.115 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 417/Z/180929

Bod 10. Rozpočtové opatření č. 1/2018 obce Víska u Jevíčka
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, celá zpráva je přílohou č. 8 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2018 
takto:

PARA POL DŮVOD SR ZMĚNA UR

0000 4xxx Dotace - dětské hřiště, zbrojnice 0,00 +963.000,00 963.000,00

3745 6121 Realizace dětského hřiště 115.000,00 +263.000,00 378.000,00

3326 5169 Rekonstrukce hasičské zbrojnice 340.000,00 +700.000,00 1.040.000,00

2212 6121 Silnice 2.000.000,00 -873.115,00 1.126.885,00

3392 6121 Rekonstrukce OÚ 300.000,00 +500.000,00 800.000,00

3631 5169 VO - projekt 0,00 +150.000,00 150.000,00

6171 5169 Provozní výdaje 160.000,00 +100.000,00 260.000,00

5512 5137 DHM 60.000,00 -30.000,00 30.000,00

5512 5171 Oprava PPS12 0,00 +30.000,00 30.000,00

3639 6130 Nákup pozemku 0,00 +100.000,00 100.000,00

3639 3111 Prodej pozemku 0,00 +100.000,00 100.000,00

2310 6349 Přeložka vodovodního řádu 0,00 +123.115,00 123.115,00

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 418/Z/180929



Bod 11. Rozpočet obce na rok 2019
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, celá zpráva je přílohou č. 9 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Víska u
Jevíčka na rok 2019 v následující podobě:

Rozpočtové zdroje

daňové příjmy 2 200 500,00 Kč

nedaňové příjmy    100 400,00 Kč

kapitálové příjmy      60 900,00 Kč

financování 2 395 200,00 Kč

celkové rozpočtové zdroje 4 757 000,00 Kč

Rozpočtové potřeby

běžné výdaje 2 096 000,00 Kč

kapitálové výdaje 2 446 000,00 Kč

splátky dlouhodobého přijatého úvěru    215 000,00 Kč

celkové rozpočtové potřeby 4 757 000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 419/Z/180929

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019:

Řádek Závazný ukazatel tis. Kč

 

P Příjmy celkem 2 350

P.1. Daňové příjmy 2 200

P.2. Nedaňové příjmy 100

P.3. Kapitálové příjmy 50

 

V Výdaje celkem 4 530

V.1. Běžné výdaje 2 100

V.2. Kapitálové výdaje 2 430

 

F Financování  

F.1. Změna stavu peněžních prostředků 2 395

F.2. Splátky přijatého úvěru 215

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 420/Z/180929



Bod 12. Obecně závazná vyhláška obce Víska u Jevíčka č. 1/2018, 
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů na území obce Víska u Jevíčka
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, celá zpráva je přílohou č. 10 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Víska u Jevíčka č.
1/2018,  o  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a
odstraňování  komunálních odpadů na území obce Víska u Jevíčka,  v souladu s
předloženým návrhem.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 421/Z/180929

Bod 13. Uzavření dohody o pracovní činnosti se zastupiteli obce
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, celá zpráva je přílohou č. 11 k tomuto 
zápisu. Do diskuze se přihlásil místostarosta obce a sdělil, že se jedná o uzavření 
dohody také s jeho osobou a z tohoto důvodu nebude k tomuto bodu hlasovat. Dále 
se přihlásil starosta obce a sdělil, že také on nebude k bodu hlasovat. 

Starosta dal hlasovat o všech návrzích na usnesení současně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti
s panem Josefem Žouželkou dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka pověřuje místostarostu obce uzavřením dohody
o pracovní činnosti s panem Josefem Žouželkou.

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti
s panem Liborem Žouželkou dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti
s panem Markem Němcem dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka pověřuje starostu obce uzavřením dohody o
pracovní činnosti s panem Liborem Žouželkou a Markem Němcem.

Výsledek hlasování: Pro 2, Proti 0, Zdrželi se 0.

Nebylo přijato usnesení.

Bod 14. Pronájem nebytových prostor za účelem provozování 
hostinské činnosti



Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, celá zpráva je přílohou č. 12 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Víska  u  Jevíčka  schvaluje  pronájem nebytových  prostor  za
účelem  provozování  hostinské  činnosti  xxx  na  dobu  neurčitou  v  souladu  s
předloženým návrhem nájemní smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 422/Z/180929

Bod 15. Prodeje pozemku parcelní číslo 54 v katastrálním území 
Víska u Jevíčka
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, celá zpráva je přílohou č. 13 k tomuto 
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 54 o
výměře 257 m2 v obci a katastrálním území Víska u Jevíčka xxx.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 423/Z/180929

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Víska  u  Jevíčka  ukládá  starostovi  obce  zajistit  uzavření
smlouvy s xxx na prodej pozemku parcelní číslo 54 o výměře 257 m2.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 429/Z/180929

Bod 16. Prodeje pozemku parcelní číslo 506/32 v katastrálním 
území Víska u Jevíčka
Starosta obce přednesl důvodovou zprávu, celá zpráva je přílohou č. 14 k tomuto 
zápisu.

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

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 424/Z/180929

Návrh usnesení:



Zastupitelstvo  obce  Víska  u  Jevíčka  ukládá  starostovi  obce  zajistit  uzavření
smlouvy s xxx na prodej pozemku parcelní číslo 506/32 o výměře 38 m2.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Přijato usnesení č. 430/Z/180929

Bod 17. Různé
V tomto bodě vyzval starosta k diskuzi členy zastupitelstva a přítomné hosty.

Do diskuze se přihlásila xxx s dotazem na stav hasičské zbrojnice a možnost 
stěhování vybavení. Pan starosta sdělil, že hasičská zbrojnice je předaná a je možné
zahájit stěhování vybavení.

Další příspěvky do diskuze nebyly.

Bod 18. Závěr
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 18:10.

                                                      

                                                      ______________
 

 Josef Žouželka

starosta obce

Zápis byl vyhotoven 30.09.2018

Zapsala: Markéta Neubauerová, DiS.

ověřovatelé:

Neubauerová Markéta, DiS. __________________ 
 

 Žouželka Miroslav _________________


