Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2020-08 ze dne 21. 5. 2020
Zasedání zastupitelstva obce Vícenice se účastní 5 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 s Krajem Vysočina o poskytnutí příspěvku v souvislosti se
zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina
5. Pachtovní smlouva s Agrofarma, s.r.o. Dolní Lažany
6. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
7. Různé
8. Diskuse
9. 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.1-2020-08: Zastupitelstvo obce Vícenice určuje za ověřovatele zápisu Jiřího
Tengeriho a Jakuba Kalendy, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.1-2020-08 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2020-08: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2020-08 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – z KV veřejná doprava, spoluúčast obcí na financování, - fa z EKO-KOM za
tašky na tříděný dopad 4.483,06,-Kč, - fa z ESKO-T za uložení KO 6.248,94,-Kč, - fa od
Vecom pravidelný servis plošina 3.146,-Kč, - fa z TSMB za kov, papír, plast 2.996,43,-Kč,
- ze Správy základních registrů pravidelný roční výpis z registru, - fa z ESKO-T za
biologicky rozložitelný odpad 838,40,-Kč, - z Agrofarma Dolní Lažany pachtovní smlouva
– doplněná, - z Ismarty nabídka respirátorů, - z Informačního systému datových stránek
upozornění na nebezpečné odkazy, - z MV dopis, veřejné opatrovnictví, - fa od Vidourek
s.r.o. zpevnění cesty za OÚ 5.641,10,-Kč, - fa od Menčík – les, drcení klestí, zalesnění
179.730,25,-Kč, - z Min. financí kompenzační bonusy informace, - z Vyznač žádost o
vyjádření k přechodnému dopravnímu značení – Jakubov kanalizace, - fa z Vodovody a
kanalizace investiční příspěvek pro rok 2020 na akci Vícenice splašková kanalizace
3.500.000,-Kč, - z MV Registr práv a povinností – sdělení o registraci změny agendy zákon o dráhách.
5. Smlouva s Krajem Vysočina o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním
dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina
Návrh usnesení č.3-2020-08: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s Krajem Vysočina o
poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina,
území obce Vícenice. Výše příspěvku 70 Kč/kalendářní rok na 1 obyvatele obce.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2020-08 bylo schváleno.
6. Pachtovní smlouva s Agrofarma, s.r.o. Dolní Lažany:
Návrh usnesení č.4-2020-08: Zastupitelstvo schvaluje pachtovní smlouvu s Agrofarma, s.r.o.
Dolní Lažany.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.4-2020-08 bylo schváleno.
7. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace:
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Probíhají práce na gravitační kanalizaci v uličce od veteriny k družstvu a na šachtách vedle
hřiště.
8. Různé: V pondělí 1.6.2020 proběhne v obci svoz nebezpečného odpadu. Odpad mohou
občané dávat za budovu OÚ od pátku 29.5. do neděle 31.5.2020. Seznam odpadů, které
bude možno vyhodit bude vyvěšen na vývěsce a na webových stránkách obce.
9. Diskuse:
10. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil ve 20:00 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 4. 6. 2020 od 19.00 hodin na obecním
úřadě.
Ve Vícenicích 21. 5. 2020
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jiří Tengeri
...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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