Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2020-07 ze dne 7. 5. 2020
Zasedání zastupitelstva obce Vícenice se účastní 7 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 ohledně opatření v souvislosti s Covid-19
5. Závěrečný účet obce Vícenice za rok 2019 a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Vícenice za rok 2019
6. Schválení účetní závěrky za rok 2019
7. Pachtovní smlouva s Agrofarma, s.r.o. Dolní Lažany
8. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
9. POVV 2020
10. Různé
11. Diskuse
12. 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.1-2020-07: Zastupitelstvo obce Vícenice určuje za ověřovatele zápisu Jiřího
Tengeriho a Jakuba Kalendy, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.1-2020-07 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2020-07: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2020-07 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – z MŠMT informace k vyhlášení nouzového stavu, - ze svazku obcí pro
komunální služby odložení VH, - fa z Acha obec účtuje s.r.o. publikace rozpočtová skladba
2020 430,-Kč, - z ČT informace ohledně přechodu na DVB-T2 a vypnutí vysílání ve starém
standardu, - od min. vnitra Hamáčka žádost o součinnost s PČR ohledně nouzového stavu,
- z KÚ K.V. metodický pokyn účetní výkazy termíny, - z K.Ú. K.V. zajištění přezkoumání
hospodářství obcí za rok 2019, - z MěÚ M.B. oznámení o uzavření budovy MěÚ, - fa
z Bast refundace mzdy odborná příprava JSDH 1.913,-Kč, - z MěÚ M.B. odbor dopravy
veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu opravy
mostů, - z KV žádost hejtmana Covid-19, - fa z Rejoice za roušky 8.772,-Kč, - fa z TSMB
za papír, plast 2.662,13,-Kč, - nabídka z KV Invest roušky, - z K.Ú. KV OŽP oznámení o
zahájení správního řízení Agrofarma Dolní Lažany Stutox II, - z MMV závěrečné
vyhodnocení akce víceúčelové hřiště, - z E.ON předpis na zálohy za elektřinu a informace
pro platbu, - z Generali Česká pojišťovna předpis úhrady pojistného povinného ručení a
zelená karta na malotraktor Snapper, - z Vodárenské a.s. přeplatek za vodné a stočné
2.020,-Kč, - ze Svazku obcí pro komunální služby navýšení rozpočtového provizoria, - fa
z TSMB za KO 5.236,70,-Kč, - z E.ONu informace o omezení režimu plánovaných
odstávek, - z KV oznámení o konání opakovaného projednáváni návrhu Aktualizace č. 4
ZÚZ KrV, - z MěÚ Třebíč odbor dopravy oznámení o zahájení řízení o povolení uzavírky a
nařízení objížďky rekonstrukce mostu Popovice, - fa z O2 za pevnou linku a internet
622,34,-Kč a mobil 272,23,-Kč, - fa z TSMB za objemný odpad 145,20,-Kč, - z MZe
veřejná vyhlášky opatření obecné povahy odchylky od lesního zákona, - fa z ESKO-T
uložení KO 4.849,63,-Kč, - z KV oznámení o vyhlášení období déletrvajícího nadměrného
sucha, zákaz rozdělávání ohňů, - z K.Ú. KV záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku
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přezkoumání hospodaření obce Vícenice za 2019, - fa z ESKO-T za biologicky rozložitelný
odpad 630,80,-Kč, - žádost od Vyznač o vyjádření k přechodnému dopravnímu značení a
vedení objízdné trasy, most Popovice, - z K.Ú. KV Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Vícenice za 2019 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky, - fa od pospíchal
deratizace kanalizace 3.327,50,-Kč, - od Roušky Jihlava nabídka roušek, - od iTrade Group
nabídka respirátorů FFP2, - fa od Havlík kontrola, oprava hasicích přístrojů 1.972,30,-Kč, fa z TSMB za papír, plast 3.272,18,-Kč, - od Colmex nabídka venkovních stojanů na
dezinfekci, - fa od Vidourek s.r.o. oprava fasády OÚ 48.708,30,-Kč,- z MěÚ Třebíč odbor
dopravy rozhodnutí povolení uzavírky a objížďky oprava mostu Popovice, - z K.Ú. KV
veřejná vyhláška oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání
návrhu Ač.4ZÚR KV, - ze SMS ČR daňový doklad o úhradě členského příspěvku na rok
2020, - z MěÚ M.B. OŽP oznámení zahájení společného řízení „Vrtaná trubní studna
s přívodem vody pro RD“, na p.č. 429/2, - z Finan. úřadu veřejná vyhláška daň
z nemovitých věcí na rok 2020 hromadný předpis k nahlédnutí, - z K.Ú. KV OŽP usnesení
o zastavení řízení o vydání výjimky Agrofarma použití Stutox II, - z ÚP dohoda VPP, z Agrofarma D. L. pachtovní smlouva, zvýšení sazby, - z KB potvrzení o vedení účtu, - fa
z TSMB za plast, papír 2.607,86,-Kč, - z REMA Systém zpětný odběr elektrozařízení, z Exekutorský úřad Klatovy dražební vyhlášky 203, 204, - z MěÚ M. B. odbor výstavby
územní souhlas vodovodní přípojka k RD 52, - z K.Ú. KV OŽP oznámení o zahájení řízení
výjimka Alka, - fa z TSMB za KO 4/2020 5.236,70,-Kč, - fa z M. B. za dezinfekci 4.235,Kč, - z Linka bezpečí žádost o podporu, - z KV oznámení o konci období déle trvajícího
nadměrného sucha, - z Vodárenská a.s. porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a
stočné za rok 2019, - fa z O2 za pevnou a internet 622,34,-Kč a za mobil 272,23,- Kč, z iTrade Group nabídka respirátory, - z KV informace o konání voleb do zastupitelstev
krajů + termíny, - z MěÚ. M.B. odbor výstavby územní souhlas a ověřená PD vodovodní
přípojka k RD 52, - z nDisProjekt smlouva změna ÚP, - fa z TSMB z objemný odpad
580,80,-Kč.
5. Informace ohledně opatření v souvislosti s Covid-19: Pro občany byly zajištěny roušky
(2ks na osobu) a dezinfekce (0,5l/osobu).
6. Závěrečný účet obce Vícenice za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Vícenice za rok 2019:
Návrh usnesení č.3-2020-07: Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Vícenice za rok
2019 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vícenice za rok 2019 – bez výhrad.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2020-07 bylo schváleno.
7. Schválení účetní závěrky za rok 2019:
Návrh usnesení č.4-2020-07: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Vícenice za rok
2019.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.4-2020-07 bylo schváleno.
8. Linka bezpečí-žádost o podporu příspěvku:
Návrh usnesení č.5-2020-07: Zastupitelstvo zamítá žádost o podporu příspěvku na linku
bezpečí.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.5-2020-07 bylo schváleno.
9. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace:
Dokončeny práce na výtlaku směr Lukov v délce 1500m. Byly provedeny práce na
gravitační kanalizaci (hlavním řadu) v uličce směrem k Bačovým. Začaly práce na
gravitační kanalizaci 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 je nutno při pokládání hlavního řadu toto s pracovníky
realizační firmy projednat, aby tam mohli nachystat odbočku. Platí 1 nemovitost, 1
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přípojka. Vlastní přípojky budou dělat až po dokončení větve k družstvu. V právě
realizované části bylo provedeno změření hladin vody ve studních.
10. Čerpání POV v roce 2020:
V rámci POV 2020 byl odsouhlasen nákup hasičského vybavení pro JSDH.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.6-2020-07 bylo schváleno.
11. Různé:
Byl proveden nákup tašek na tříděný odpad. Tašky budou průběžně rozneseny občanům.
12. Diskuse:
13. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil ve 20:30 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 19.00 hodin na
obecním úřadě.
Ve Vícenicích 7. 5. 2020
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jiří Tengeri
...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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