
Zápis
z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,

konaného dne 23.05.2019, od 19 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva:
Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 19 hodin starostkou obce  Markétou Neubauerovou.
Starostka obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že
přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluveni byli členi
zastupitelstva Miroslav Seidl a Dana Němcová. Prezenční listina je přílohou č. 1 k
tomuto zápisu.

Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a určení zapisovatele:
Starostka obce navrhla zvolit ověřovateli zápisu Libora Žouželku a Josefa Komínka,
členy návrhové komise Markétu Neubauerovou a Miroslava Žouželku. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka volí Libora Žouželku a Josefa Komínka, členy
návrhové komise Markétu Neubauerovou a Miroslava Žouželku.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č. 31/Z/190523
Starostka obce určila zapisovatelem Naděždu Zapletalovou.

Schválení programu:
Starostka obce seznámila 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. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Rozpočtové opatření č. 2/2019
6. Schválení nabídky programu účetnictví
7. Různé
8. Závěr



Doplnění programu o bod 9 . Pořízení nového křovinořezu
Starostka obce dala hlasovat o návrhu programu.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č.26/Z/190523
Bod 4. Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva
Starostka obce přednesla 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 14.4.19
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č. 30/Z/190523
Bod 5. Rozpočtové opatření č. 2/2019
Starostka obce přednesla důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření obce. Celá zpráva
je přílohou č. 3 k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 viz příloha.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č. 27/Z/190523
Bod 6. Schválení nabídky programu účetnictví
Starostka obce přednesla důvodovou zprávu. Celá zpráva je přílohou č. 4 k tomuto
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje nabídku firmy Alis spol. s.r.o., Mariánská
538, Česká Lípa 470 01
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č. 28/Z/190523
Bod 9. Pořízení nového křovinořezu
Starostka obce přednesla důvodovou zprávu. Celá zpráva jepřílohou č. 5 k tomuto
zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje nákup křovinořezu do 25.000,-
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Přijato usnesení č. 29/Z/190523
Bod 7. Různé



Starostka obce vyzvala k diskuzi členy zastupitelstva.
p. Josef Komínek informoval o špatném stavu autobusové zastávky a kapličky obce.
Starostka obce slíbila zajištění nápravy.
Starostka obce informovala o provádění prací na polní cestě mezi Jevíčkem a Vískou v
období mezi 27.5. - 7.6.2019

Bod 8. Závěr
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast, poté bylo jednání zastupitelstva
ukončeno v 19:45 hodin.

                                           ______________
Neubauerová Markéta, DiS.

starostka obce

Zápis byl vyhotoven 4.6.2019
Zapsala: Zapletalová Naďa

ověřovatelé:

Žouželka Libor __________________
  Komínek Josef _________________


