Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2020-09 ze dne 4. 6. 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. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
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.1-2020-09: 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.1-2020-09 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2020-09: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2020-09 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – z Moravskobudějovického mikroregionu návrh závěrečného účtu za rok
2019 a zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření za rok 2019, - fa od Kosmas s.r.o. za
knihy do knihovny 4.989,55,-Kč, - fa z TSMB za papír, plast 3.165,61,-Kč, - žádost M. T.
zvl. příjemce důchodu, - z MV oznámení o vydání částky 2/2020 věstníku vlády, - ze
Svazku obcí pro komunální služby nový termín VH 16.6.2020, - z KÚ KV OŽPZ
rozhodnutí povolení výjimky Alka Wildlife, - z MěÚ M.B. OVÚP územní souhlas Vícenice
p.95/4 přípojka NN, - z MV Registr práv a povinností – sdělení o registraci změny agendy zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o krizovém řízení, - fa z TSMB za k.o.
5.236,70,-Kč, - fa z O2 za pevnou a internet 622,34,-Kč a mobil 272,23,-Kč, z VODOVODY A KANALIZACE TŘEBÍČ pozvánka na VH 19.6., - z Vyznač doplnění
žádosti o vyjádření objízdná trasa Jakubov III. etapa, - z Moravskobudějovického
mikroregionu pozvánka na VH 9.6., - z TSMB oznámení o přechodu z týdenního na
čtrnáctidenní svoz TKO, - z VZP oznámení o provedení kontroly, - z K.Ú. KV žádost o
vyčíslení výdajů v souvislosti s COVID-19, - z EKO-KOM osvědčení o úspoře emisí za rok
2019, - z MěÚ M.B. OŽP rozhodnutí, společné povolení Vrtaná trubní studna s přívodem
vody pro RD parc.č. 429/2, - z MAS Rokytná žádost se zařazením území obce do
působnosti MAS Rokytná pro období 2021-2027, - fa z Rejoice za roušky 8.772,50,-Kč, fa z TSMB za objemný odpad 326,70,-Kč, - fa z ESKO-T za uložení K.O. 4.643,95,-Kč.
5. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace:
Probíhají práce na gravitační kanalizaci na louce vedle hřiště. Byl proveden překop a
položení potrubí pod HOZ. Zhotovitel stavby byl upozorněn, aby při přechodu přes místní
vodoteč práce prováděl tak, aby nedošlo ke zvýšení hladiny a případným škodám v případě
přívalových dešťů. Dále by zhotovitel měl předat majitelům pozemky v trase výtlaku.
Začnou opět práce na gravitační kanalizace od veteriny.
6. Různé:
- V pondělí 8. 6. 2020 v naší obci proběhne svoz objemného odpadu. Objemný odpad
mohou občané dávat do přistaveného kontejneru za budovu OÚ od pátku 5. 6. do neděle 7.
6. 2020.
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- Od 15. 6. 2020 přechází Technické služby z týdenního na čtrnáctidenní svoz TKO
(popelnic). Svoz budou provádět každý sudý týden ve středu (17.6. ne, 24.6. ano)
- černá skládka: v katastru obce pod Kozí horou se opět objevila černá skládka. Skládka
byla nahlášena PČR.
- o víkendu od 19. do 21.6. by v obci měla proběhnout tradiční pouť. Jednotlivé akce o
pouti budou ještě upřesněny tak, jak to dovolí situace vzhledem s Covid-19.
- byla objednána 2 dopravní zrcadla – na křižovatku a na výjezd z polní cesty na silnici za
Roupcovou zahradou.
7. Diskuse:
8. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil ve 20:15 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 19.00 hodin na
obecním úřadě.
Ve Vícenicích 4. 6. 2020
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jiří Tengeri
...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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