Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2021-13 ze dne 24. 6. 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. Závěrečný účet obce Vícenice za rok 2020 a zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Vícenice za rok 2020
5. Schválení účetní závěrky za rok 2020
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 Jiřího Tengeriho, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Návrh usnesení č.1-2021-13: 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.1-2021-13 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2021-13: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-13 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – z Registru práv a povinností sdělení o registraci změny agendy, - z MZe veř.
vyhláška oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
návrhy Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje, - z REMA Systém zpětný odběr a
omezení exkluzivity v obecních systémech, - z MS podávání průběžného oznámení veř.
funkcionáři, - fa z TSMB za KO 5/2021 5.558,70,-Kč, - z Containex nabídka prostorová
řešení pro komunální oblast, - od J. Rus podání z důvodu puče – Bradavice, - z KÚ KV
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vícenice za rok 2020, - z ČT upomínka
televizní poplatky, - fa z Kosmas knihy do knihovny 4.571,50,-Kč, - ze Svazku obcí pro
komunální služby zápis z VH, - fa z O2 za mobil 272,23,-Kč a pevnou a internet 622,34,Kč, - fa z TSMB objemný odpad 5.175,-Kč, - z TSMB oznámení o přechodu z týdenního na
čtrnáctidenní svoz TKO (popelnic), - od Truhlářství J. Tržil nabídka na nová kuch. linka do
kuchyňky sálu OÚ, - fa z ESKO-T za uložení KO 5/2021 4.707,07,-Kč, - z Uno Society
nabídka dotace, - z KV pozvánka na zasedání ZK č.4/2021, - z TSMB oznámení o
vyúčtování EKO-KOM za 1Q/2021, - z MěÚ M.B. odbor dopravy oznámení o zahájení
řízení o uzavírce, oznámení zahájení řízení o povolení zvl. užívání komunikace a veř.
vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka sil. III/36070 v obci, vše akce
výstavba splaškové kanalizace v obci Vícenice – 2.etapa, - z KÚ KV OŽP rozhodnutí
monitoring vlk, rys výjimka, - z Empemont cenová nabídka rozšíření veř. rozhlasu o 1
hlásič, - fa z Vecom pravidelný servis plošiny 3.146,-Kč, - z KÚ KV oznámení o části
dotace SDV na rok 2021, - z VAK materiály a zápis z VH, - z EKO-KOM osvědčení o
úspoře emisí, - z ČSSZ odpověď na e-podání, - z MěÚ M.B. odbor výstavby rozhodnutí o
výjimce a společné povolení Novostavba hospodářského objektu u RD Vícenice 76, - od I.
Timová stížnost Bradavice (2x), - z KV pozvánka na seminář obecní systém odpadového
hospodářství obcí, - fa z Gordic veřejnoprávní korporace 3.025,-Kč, - z E.ON fa za
elektřinu, rozpis spotřeby 119.486,36,-Kč, - z oznámení o vydání částky 5/2021 věstníku
vlády, - fa z Empemont kontrola rozhlasu 1.040,60,-Kč, - fa z GoMobil za data 190,-Kč, fa z TSMB za plast, papír 2.465,65,-Kč, - fa z ESKO-T za biologicky rozložitelný odpad
551,09,-Kč, - z MV Registru práv a povinností sdělení o registraci změny agendy, - z MěÚ
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M.B. odbor dopravy rozhodnutí povolení uzavírky a povolení zvl. užívání komunikace sil.
III/36070 v obci – v rámci akce výstavba splaškové kanalizace v obci Vícenice – 2.etapa, z Města Mor. Budějovice úhrada za výkon přenesené působnosti (přestupky), - fa od
Menčík les zalesnění 188.735,25,-Kč, - z E.ON Energie předpis záloh za elektřinu, z Profistroje.cz pozvánka na odbornou výstavu technicky ve Vyškově, - z Exekutorský
úřad Brno, L. Valentová dražební vyhláška 169 EX 626/20-78 DVU, - z KÚ KV rozhodnutí
poskytnutí fin. příspěvku obnova lesních porostů 28.800,-Kč, - z MS informace k dotazům
na případnou náhradu škody veř. funkcionářů, - fa z Vodovody a kanalizace investiční
příspěvek na rok 2021 Vícenice splašková kanalizace 3.000.000,-Kč, - od J. Rus stížnost
Bradavice, - z KV metodický pokyn účetnictví.
5. Závěrečný účet obce Vícenice za rok 2020 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Vícenice za rok 2020:
Návrh usnesení č.3-2021-13: Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Vícenice za rok 2020 vč.
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vícenice za rok 2020 - schvaluje s výhradou a
přijímá nápravné opatření k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření, opatření provést ihned, provede účetní.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2021-13 bylo schváleno.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2020:
Návrh usnesení č.4-2021-13: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Vícenice za rok 2020.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.4-2021-13 bylo schváleno.

7. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
Pokračují práce na hlavních stokách - od Klikových směr náves a od křižovatky na návsi
směr Dolní Lažany. Zhotovitel bude průběžně chystat odbočky k jednotlivým
nemovitostem hned při pokládce hlavních stok. Jejich umístění si bude průběžně vzájemně
s majiteli nemovitostí odsouhlasovat podle postupu prací. Od 1.7. do 30.9.2021 by měly
začít práce na části kanalizace od křižovatky směrem k Jakubovu, současně bude tato část
silnice v obci uzavřena.
8. Různé:
9. Diskuse:
10. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 20:00 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 8. 7. 2021 od 19.00 hodin na obecním
úřadě.
Ve Vícenicích 24. 6. 2021
Zápis provedl: Stanislav Brada …………...........
Ověřili: Jiří Tengeri ...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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