Obec Víska u Jevíčka

Usnesení
Z 31. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, které se konalo dne 29.04.2018
od 17.00 hod. v kanceláři obecního úřadu, za účasti 6 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
368/Z/180429 doplnění programu o bod:
14. Zřízení pracovního místa pro údržbářské práce
369/Z/180429 Následující program zasedání:
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. Kompostéry Regionu MTJ
8. Návrh na vydání územního plánu Víska u Jevíčka
9. Vytyčení plochy pro dětské hřiště
10. Schválení podmínek pro připojení na obecní kanalizaci v nové zástavbě
11. Informace k 11. setkání Vísek a Viesok
14. Zřízení pracovního místa pro údržbářské práce
12. Různé
13. Závěr
370/Z/180429 uzavření Smlouvy o výpůjčce a následném darování s Regionem
Moravskotřebovska a Jevíčska, Moravská Třebová, Město, nám. T. G. Masaryka
29/35, IČO: 69834458 dle předloženého návrhu.
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371/Z/180429 vzor Smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru, který
bude používán při uzavírání smluv s jednotlivými zájemci dle předloženého
návrhu.
372/Z/180429 uzavření Smlouvy o poskytnutí mimořádného členského příspěvku s
Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska, Moravská Třebová, Město, nám. T. G.
Masaryka 29/35, IČO: 69834458 dle předloženého návrhu.
373/Z/180429 vzor smlouvy o odvádění odpadních vod, který bude používán při
uzavírání smluv s jednotlivými žadateli o připojení na obecní kanalizaci dle
předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
374/Z/180429 informace o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 25.02.2018
375/Z/180429 informaci o finančním hospodaření obce za období 14.02.2018 –
13.04.2018
376/Z/180429 návrh na vydání ÚP Víska u Jevíčka.
377/Z/180429 vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu ÚP Víska u
Jevíčka s určeným zastupitelem.
378/Z/180429 informaci o 11. setkání Vísek a Viesok.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
379/Z/180429 starostu obce zajištěním přesazení zeleně v místě plánované
výstavby dětského hřiště.
Zastupitelstvo obce ukládá:
380/Z/180429 starostovi obce zveřejnit oznámení o vydání ÚP Víska u Jevíčka
vyvěšením na úřední desce a rovněž i způsobem umožňujícím dálkový přístup po
dobu 15 dnů.
381/Z/180429 starostovi obce informovat vhodnou formou občany o termínu a
programu setkání Vísek a Viesok.
Zastupitelstvo obce konstatuje:
382/Z/180429 ověření, že návrh ÚP Víska u Jevíčka není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem
řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
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Zastupitelstvo obce vydává:
383/Z/180429 ÚP Víska u Jevíčka formou opatření obecné povahy.
Zastupitelstvo obce stanovuje:
384/Z/180429 výši stočného pro objekty napojené na obecní kanalizaci ve výši 500
Kč ročně za připojený objekt.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
385/Z/180429 se zřízením pracovního místa pro údržbářské práce.
Zastupitelstvo obce volí:
386/Z/180429 ověřovateli zápisu Milana Schillera a Libora Žouželku.
387/Z/180429 členy návrhové komise Miroslava Seidla a Miroslava Žouželku.

Ve Vísce u Jevíčka 6.5.2018
Zapsal: Ing. Marek Němec

Josef Žouželka__________
starosta obce

Ing. Marek Němec_________
místostarosta obce
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