Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2020-10 ze dne 18. 6. 2020
Zasedání zastupitelstva obce Vícenice se účastní 4 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 z VH Moravskobudějovického mikroregionu
5. Žádost MAS Rokytná
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 Jakuba Kalendy a Jaroslava Bače, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Návrh usnesení č.1-2020-10: Zastupitelstvo obce Vícenice určuje za ověřovatele zápisu
Jaroslava Bače a Jakuba Kalendy, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Výsledek hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.1-2020-10 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2020-10: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2020-10 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – TSMB vyúčtování odměny z EKO-KOM za třídění za 1. čtvrtletí 2020
6.247,-Kč, - fa z PATROL za kontrolu provozuschopnosti PZTS 4.318,49,-Kč, - z MěÚ
M.B. odbor dopravy rozhodnutí povolení uzavírky výstavby kanalizace v obci Jakubov II. a
III. etapa, - fa z TSMB za plast, papír 4.092,91,-Kč, - z TSMB ohlašovací list pro přepravu
nebezpečného odpadu po ČR, -fa z Gordic GDA veřejnoprávní korporace 3.025,-Kč, z MMR dotazník investiční záměry obce , - fa z ESKO-T za biologicky rozložitelný odpad
532,39,-Kč, - fa a vyúčtování z E.ON za elektřinu 126.969,54,-Kč, - z Min. spravedlnosti
podávání průběžného oznámení o střetu zájmů + metodika, - z MV registr práv a povinností
sdělení o registraci změny agendy – zákon o organizaci sociálního zabezpečení, o
důchodovém pojištění o nemocenském pojištění, - fa od Drapač pneuservis pneumatika +
montáž na traktůrek/sekačku 1.846,46,-Kč, - žádost Rybářský spolek ve Vícenicích
pořádání akcí o pouti – ochutnávka vín a zábava 19. a 20.6., - z KÚKV oznámení o
poukázání části dotace SDV na rok 2020 34.100,-Kč, - fa z TSMB svoz a likvidace
nebezpečného odpadu 4.114,-Kč a 6.691,30,-Kč, - z EKO-KOMu změna sazebníku.
5. Informace z VH Moravskobudějovického mikroregionu 9.6.2020:
- soutěžní klání Obec našim dětem v Želetavě přesunuto na rok 20201 (5.6.2021 opět
v Želetavě)
- slavnosti ve znamení piva 4.9.2020 Moravské Budějovice zámecké nádvoří
- výstava obcí k 20. výročí založení Moravskobudějovického mikroregionu a císařské
posvícení M. B. – vernisáž 16.10.2020
6. Žádost MAS Rokytná:
Návrh usnesení č.3-2020-10: Zastupitelstvo obce Vícenice souhlasí se zařazením území
obce Vícenice do území působnosti MAS Rokytná, o.p.s na programové období 2021-2027.
Výsledek hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2020-10 bylo schváleno.
7. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace:
Probíhají práce na gravitační části kanalizace od veteriny.
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8. Schválení žádosti Rybářského spolku ve Vícenicích na pořádání akcí o pouti.
Návrh usnesení č.4-2020-10: Zastupitelstvo schvaluje žádost Rybářského spolku ve
Vícenicích na pořádání akcí o pouti – ochutnávky vín 19.6. a pouťové zábavy 20.6.2020.
Výsledek hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.4-2020-10 bylo schváleno.
9. Různé:
O víkendu 20-21 bude obcházet kominík zájemce o vymetání komínů.
10. Diskuse:
11. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil ve 20:45 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 2. 7. 2020 od 19.00 hodin na obecním
úřadě.
Ve Vícenicích 18. 6. 2020
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jaroslav Bačo ...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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