Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2020-17 ze dne 3. 12. 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. Odměny členů zastupitelstva
5. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení
č. 9402005272/3000003682
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.1-2020-17: 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.1-2020-17 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2020-17: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený doplněný program
zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2020-17 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – fa Klempířství Padělek práce montážní plošinou 2.538,58,-Kč, - z MS
aktualizovaná verze metodiky podávání oznámení o střetu zájmů, - fa z Vendy atelier
blahopřání 748,-Kč, - fa z GM NET registrace a konfigurace certifikátů CzechPOINT 605,Kč, - ze Starnet žádost o součinnost, - z Registru práv a povinností sdělení o registraci
změny agendy, - z MěÚ M.B. odbor stavební výzva o přidělení popisného čísla novostavba
RD J.T., - fa z TSMB za plast, sklo, kov 2.221,83,-Kč, - ze Svazku obcí pro komunální
služby členské příspěvky na rok 2021, - z Generali Česká pojišťovna splátka pojistného
472,-Kč a zelená karta na přívěs, - fa z Požární bezpečnost zásahové obleky JSDH 25.774,Kč, - z TSMB evidenční lístky na popelnice na rok 2021, - z MV oznámení o vydání částky
5/2020 věstníku vlády, - z GasNet vyúčtování pronájmu plynárenského zařízení za rok
2020 a dodatek k nájemní smlouvě, - z ČPP zelená karta na Ford Transit na rok 2021, z exekutorský úřad Klatovy usnesení o zrušení dražebního jednání 120 EX 33781/09, - fa
z O2 za mobil 272,23,-Kč a pevnou a internet 622,34,-Kč, - z ÚP žádost s spolupráci,
vyúčtování příspěvku, - z ČNB uzávěrka 2020, - fa z TSMB za KO11/2020 5.236,70,-Kč, z K.Ú. KV rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace obcím a uvolnění fin. prostředků
odborná příprava JSDH, - z Vodovody a kanalizace svazek seznam účetních jednotek, z KV metodický pokyn SÚJ a zprávy MF, - z K.Ú. KV rozhodnutí o poskytnutí fin,
příspěvků na hospodaření v lesích 11.700,- a 106.200,-Kč, - fa z Lovecký svět fotopast
9.060,-Kč.
5. Odměny členů zastupitelstva:
Návrh usnesení č.3-2020-17: Zastupitelstvo obce Vícenice od 1.1.2021 mění odměnu
neuvolněnému místostarostovi obce na 10000,- Kč. Odměna je měsíční a poskytuje se od
1.1.2021 a je v hrubém.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2020-17 bylo schváleno.
6. Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského
zařízení č. 9402005272/3000003682:
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Návrh usnesení č.4-2020-17: Zastupitelstvo obce Vícenice projednalo a schvaluje dodatek
ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 9402005272/3000003682.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.4-2020-17 bylo schváleno.
7. Různé:
8. Diskuse:
9. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil ve 20:10 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 17. 12. 2020 od 19.00 hodin na
obecním úřadě.
Ve Vícenicích 3. 12. 2020
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jiří Tengeri
...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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