Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2020-18 ze dne 17. 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. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2021
5. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu
na období 2022-2025
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.1-2020-18: 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.1-2020-18 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2020-18: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený doplněný program
zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2020-18 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – z K.Ú. KV přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2020, z E.ONu nové kontakty, - fa z ESKO-T uložení KO 11/2020 4.935,14,-Kč, - z pipni.cz
daňový doklady za hosting, - fa z VENDY atelier za tabulky 490,-Kč, - fa z Česká pošta za
certifikáty 674,40,-Kč, - fa z MIKO Office kancelářské potřeby 519,96,-Kč, - fa z ESKO-T
za biologicky rozložitelný odpad 519,19,-Kč, - z ČSSZ potvrzení e-podání přehledů
pojistného a nástupu zaměstnání, - fa z TSMB za papír, plast 2.533,13,-Kč, - fa z GoMobil
za data 95,-Kč, - z K.Ú. KV pozvánka na zasedání ZK č. 8/2020, - z TSMB oznámení o
převodu fin. částky za 3Q/2020 za třídění odpadů 7.065,50,-Kč, - od R. Vincker podepsaná
smlouva na PS a faktura na PS 133.100,-Kč, - z Registru práv a povinností sdělení o
registraci změny agendy, - z registru smluv potvrzení zveřejnění KS na PS, - z MF zprávy o
výsledcích fin. kontrol za rok 2020, - z Vodovody a kanalizace PF 2021, - z Linky bezpečí
poděkování, - z EONu předpis plateb, - z Seznam firem Czech s.r.o. nabídka inzerce, z K.Ú. KV poukázání části dotace SDV na rok 2020 34.000Kč, - ze Svazku obcí pro
komunální služby SÚJ podíl obcí za 2020, - z EKO-KOM změna sazebníku, - z K.Ú. KV
OŽP zahájení správního řízení monitoring vlka, rysa, - fa z Gordic asistence, běžný provoz
955,90,-Kč.
5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2021:
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtu obce na rok 2021 vypracovaného
finančním výborem. Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty další plánované výdaje - na stavbu
splaškové kanalizace. Závaznými ukazateli rozpočtu obce je paragrafové znění rozpočtu.
Předsedající dále oznámil zastupitelstvu, že návrh rozpočtu na rok 2021 byl řádně vyvěšen
20. 11. 2020 na úřední desce a na internetové stránce obce Vícenice a vzhledem ke
skutečnosti, že k dnešnímu dni nebyla vznesena žádná písemná ani ústní námitka, navrhl
zastupitelstvu schválení rozpočtu na rok 2021 ve stejném znění, jako byl předložen návrh
rozpočtu na rok 2021.
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Návrh usnesení č.3-2020-18: Zastupitelstvo obce Vícenice po projednání schvaluje
rozpočet obce Vícenice na rok 2021. Příjmy ve výši 2 444 058 Kč, výdaje ve výši 4 805
758 Kč, financování 2 361 700 Kč. Dofinancování příjmů v částce 2 361 700 Kč bude
uskutečněno z finančních prostředků minulých let.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2020-18 bylo schváleno.
6. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2025:
Návrh usnesení č.4-2020-18: Zastupitelstvo obce Vícenice projednalo a schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2025.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.4-2020-18 bylo schváleno.
7. Různé: Tradiční lednové setkání seniorů se zastupiteli se vzhledem k situaci s pandemií
onemocnění Covid-19 v lednu 2021 neuskuteční. Ze stejného důvodu se nebude konat ani
tradiční prosincový turnaj ve stolním tenisu.
8. Diskuse:
9. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil ve 19:50 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 7. 1. 2021 od 19.00 hodin na obecním
úřadě.
Ve Vícenicích 17. 12. 2020
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jiří Tengeri
...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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