Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2020-15 ze dne 5. 11. 2020
Zasedání zastupitelstva obce Vícenice se účastní 6 členů zastupitelstva, z celkového počtu 7
členů, takže zastupitelstvo je usnášení schopné. Přítomní zastupitelé svoji účast řádně potvrzují
podpisem v prezenční listině.
Program:
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Došlá pošta
4. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
5. Plán inventur
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
1. Zahájení – provedl starosta obce Vítězslav Krotký (dále jako „předsedající“). Zahájení
zasedání bylo provedeno v 19.00 hodin.
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu: Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání
navrhuje předsedající Jakuba Kalendy a Jiřího Tengeriho, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Návrh usnesení č.1-2020-15: Zastupitelstvo obce Vícenice určuje za ověřovatele zápisu Jiřího
Tengeriho a Jakuba Kalendy, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.1-2020-15 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2020-15: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2020-15 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – fa z TSMB za KO 9/2020 5.236,70,-Kč, - fa z O2 za mobil 272,23,-Kč a za
pevnou a internet 622,34,-Kč, - fa z ESKO-T za uložení KO 9/2020 4.538,80,-Kč, - z K.Ú.
KV novela 410/2009 Sb., - fa z ESKO-T za biologicky rozložitelný odpad 824,79,-Kč, z K.Ú. KV návrh výše příspěvku na výkon státní správy v r. 2021, - z ČNB nové podmínky
ABO-K, - fa z TSMB za plast, papír 3.322,85,-Kč, - fa z GoMobil za data 95,-Kč, - fa
z GORDIC roční udrž. poplatek 2.649,90,-Kč, - z ČSSZ odpověď na e-podání přehledu, z K.Ú. KV rozhodnutí finanční příspěvek 192.000,-Kč obnova lesa, - z HZS KV doplění
TTD vozidel, - z MV registr práv a povinností – sdělení o registraci změny agendy – zákon
o základních registrech, - z K.Ú. KV ukončení činnosti OVK, - z K.Ú. KV veř. vyhláška
oznámení o vydání A4 ZÚR KV, - z HZS KV obnovení odborné přípravy členu JSDH, z TSMB svoz TKO 28.10. beze změn, - z Občanská poradna Třebíč – letáky oddlužení,
insolvence atd., - fa z Vecom pravidelný servis plošiny 3.146,-Kč, - z ČNB nový ceník
2021, - fa z Decoled světla stromek 2.761,-Kč, - z Vodovody a kanalizace finanční
spoluúčast 2021-2024 a členské příspěvky VAK na rok 2021, - z EKO-KOM množství
vytříděných odpadů za 3Q/2020, - fa z TSMB za papír, plast 3.356,92,-Kč, - z MPSV dopis
ministryně, - z Final s.r.o. nabídka publikací, - fa od Jakub Pospíchal deratizace kanalizace
3.327,50,-Kč, - fa z TSMB KO 10/2020 5.236,70,-Kč, - od Aspera nabídka odpadní koše, od Verlag Dashofer nabídka předplatného on-line služba Příručka pro starosty, - fa z O2 za
mobil 272,23,-Kč a za pevnou a internet 622,34,-Kč, - fa od Menčík vyžínání les 23.233,Kč, - fa ESKO-T uložení KO 10/2020 4.531,87,-Kč, - fa TSMB objemný odpad 65,34,-Kč.
5. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace:
Zhotovitel dokončuje práce na přečerpávacích šachtách na loukách. Zhotovitel provede
dosypání a úpravu výkopů v obecních cestách a upraví plochu pro kontejnery dotčené
stavbou (u potoka). Vzhledem k tomu, že v krajských silnicích začíná zimní období se
zimní údržbou cest, tak další práce na kanalizaci v krajských silnicích budou probíhat až od
dubna 2021, po skončení zimní údržby.
6. Plán inventur: zastupitelstvo projednalo plán inventur na rok 2020. Starosta předal příkaz
k provedení inventarizace předsedovi invent. komise Ing. Bradovi.
Návrh usnesení č.3-2020-15: Zastupitelstvo schvaluje plán inventur na rok 2020.
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Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2020-15 bylo schváleno.
7. Finanční příspěvek SK Vícenice na rok 2021:
Návrh usnesení č.4-2020-15: Zastupitelstvo projednalo žádost SK Vícenice a schvaluje
finanční příspěvek SK Vícenice na rok 2021 ve výši 20.000,-Kč.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.4-2020-15 bylo schváleno.
8. Různé: V pondělí 2. 11. v obci proběhla plošná deratizace kanalizace.
9. Diskuse:
10. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil ve 20:10 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 19.00 hodin na
obecním úřadě.
Ve Vícenicích 5. 11. 2020
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jiří Tengeri
...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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