Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2021-06 ze dne 18. 3. 2021
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. Darovací smlouva s Nemocnicí Třebíč
5. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
6. Různé
7. Diskuse
8. 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 Jiřího Tengeriho, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Návrh usnesení č.1-2021-06: 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.1-2021-06 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2021-06: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-06 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – z TSMB vyúčtování EKO-KOM za 4Q/2020, - z Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových – seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
k 1.2.2021, - ze Správy základních registrů – výsledek žádosti, - z Registru práv a
povinností sdělení o registraci změny agendy, - fa z TSMB za plast, papír 2.273,38,-Kč, - fa
z SMO ČR členský příspěvek na rok 2021 2.805,28,-Kč, - z KV pozvánka na zasedání ZK
č.02/2021, - fa od A. Svobodová oprava techniky na zeleň 4.860,-Kč, - fa z GoMobil za
data 0,-Kč, - z KV dopis potravinová pomoc dětem v KV, - z MěÚ M.B. odbor výstavby
rozhodnutí povolení Garáž přístavba p.č. 73/1, - z e-podání ČSSZ odpověď na e-podání
přehledů, - z MV oznámení o vydání částky 4/2021 Věstníku vlády, - z KV metodický
pokyn účetnictví, - ze Správy základních registrů potvrzení přijetí žádosti o údaje z ROB.
5. Darovací smlouva s Nemocnicí Třebíč:
Návrh usnesení č.3-2021-06: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje darovací smlouvu
mezi Obcí Vícenice a Nemocnicí Třebíč o poskytnutí finančního daru 10.000Kč Nemocnici
Třebíč.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2021-06 bylo schváleno.
6. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace: Probíhají práce na čerpacích
šachtách, na propojení stokové sítě na loukách. Práce na odbočkách – předpokládaný termín
duben 2021, přepokládaný začátek prací v krajských silnicích od 12.4.
7. Různé: Sčítání lidu, domů a bytů 2021 startuje 27. března – sčítání bude prostřednictvím
online elektronického formuláře. Kdo nebude mít možnost se sečíst online, tak má
zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Podklady a kontakty
ohledně sčítání jsou na webových stránkách obce a na vývěsce.
8. Diskuse:
9. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 19:30 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 1. 4. 2021 od 19.00 hodin na obecním úřadě.
Ve Vícenicích 18. 3. 2021
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jiří Tengeri
...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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