Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2020-06 ze dne 12. 3. 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. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas
s umístěním distribučního zařízení – na stavbu „V522/5523 – výměna vedení“
5. Různé
6. Diskuse
7. 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 Jiřího Tengeriho a Jakuba Kalendy, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Návrh usnesení č.1-2020-06: 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.1-2020-06 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2020-06: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2020-06 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových seznam nedostatečně
určitě identifikovaných vlastníků ke dni 1.2.2020, - fa z TSMB za KO 5.236,70,-Kč, - fa
z O2 za pevnou linku a internet 622,34,-Kč a mobil 272,23,-Kč, - fa z SMO členský
příspěvek na rok 2020 2.769,16,-Kč, - fa z ESKO-T za uložení KO na skládce 4.476,41,Kč, - fa z TSMB za objemný odpad 1.742,40,-Kč, - z MV posouzení zákonnosti OZN obce
Vícenice (nebyly shledány v rozporu se zákonem), - z KÚ. K.V. informace ohledně
postupu regulace hazardních her, - fa z TSMB za plast, papír 2.532,19,-Kč, z Moravskobudějovického mikroregionu návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh
střednědobého výhledu rozpočtu na 2021-2023, - z MPSV informace ohledně koronaviru a
pracovněprávních souvislostí, - z KV info o zrušení setkání rady kraje se starosty v Třešti, z MV informace o mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem, - fa z GORDIC
asistence roční uzávěrka 1.815,-Kč, - fa z ESKO-T za biologicky rozložitelný odpad
162,40,-Kč, - z MŠMT informace k uzavření škol, - z Hel4pet nabídka registr zvířat, - z KV
usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu, - ze Svazku obcí pro komunální služby
potvrzení konání VH 17.3., - z HZS zrušení odborné přípravy členů JSDH a veškerých
cvičení
5. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas
s umístěním distribučního zařízení – na stavbu „V522/5523 – výměna vedení“:
Návrh usnesení č.3-2020-06: Zastupitelstvo projednalo a schvaluje smlouvu s E.ON
Distribuce, a.s. č. 1020002310/031 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, pro
stavbu “ V522/5523 – výměna vedení“.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2020-06 bylo schváleno.
6. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace:
Probíhají práce na výtlaku směr Lukov. Začaly práce na gravitační kanalizaci v uličce
směrem k Bačovým. Přibližně koncem března začnou práce v uličce od veteriny
k družstvu. Zatím budou dělat hlavní řad, osadí pouze tvarovky pro budoucí odbočení
přípojek. Pokud by vlastníci nemovitostí chtěli udělat odbočení jinde než je v projektu, tak
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je nutno při pokládání hlavního řadu toto s pracovníky realizační firmy projednat, aby tam
mohli nachystat odbočku. Platí 1 nemovitost, 1 přípojka. Vlastní přípojky budou dělat až po
dokončení větve k družstvu. Pracovníci stavby budou roznášet do schránek informační
letáky o tom, kdo bude mít zájem změřit hladinu vody ve studni, s kontakty a časovým
termínem možného změření.
7. Informace ohledně koronaviru: Vláda ČR dnes vydala nouzový stav v souvislosti
s výskytem koronaviru na území ČR. V současné době jsou uzavřeny školy. Kromě jiných
omezení od páteční šesté hodiny ranní 13.3.2020 se zakazují všechny veřejné i soukromé
akce s účastní přesahující 30 lidí. Opatření se týká kulturních, sportovních či náboženských
akcí, výstav i například veletrhů. Zákaz se naopak nevztahuje na zasedání či schůze
ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a pohřby.
Na obecních webových stránkách a na vývěsce jsou informace, jak postupovat v případě, že
se občan pohyboval v rizikových oblastech anebo pokud na sobě pozoruje příznaky nemoci.
O vyvíjející se situaci budeme občany průběžně informovat na webových stránkách obce,
vývěsce a případně i rozhlasem, tak jak k nám budou informace přicházet.
8. Různé: V pátek 20.3. od 17-18 hodin proběhne na návsi očkování psů proti vzteklině.
9. Diskuse:
10. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil ve 20:30 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 26. 3. 2020 od 19.00 hodin na
obecním úřadě.
Ve Vícenicích 12. 3. 2020
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jiří Tengeri
...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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