Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2021-15 ze dne 5. 8. 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.
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Došlá pošta
4. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
5. POVV 2021, výběr dodavatele
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.1-2021-15: 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.1-2021-15 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2021-15: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-15 bylo schváleno.
Program:

4. Došlá pošta - fa z TSMB za plast, papír 3.019,09,-Kč a 2.281,24,-Kč, - fa z GoMobil za
data 190,-Kč, - z Containex nabídka prostorová řešení pro komunální oblast, - z KV volby
do PS, metodika, - fa z Gordic roční udržovací poplatek 5.989,50,-Kč, - z Registru práv a
povinností sdělení o registraci změny agendy, - fa ESKO-T biologicky rozložitelný odpad
747,14,-Kč, - z SMS ČR podepsaná darovací smlouva, - od F. Smitka cenová nabídka
dětské hřiště, - z KV výpis z registru obyvatel vícejazyčné formuláře, - fa z Gordic
asistence, běžný provoz 955,90,-Kč, - z HVP pojištění DA Ford 7.174,-Kč, - fa z Vendy
atelier zákazové tabule 811,-Kč, - z EKO-KOM množství vytříděných odpadů 2Q/2021, z MV oznámení o vydání věstníku vlády č. 7/2021, - fa z Profiba lavičky 10.838,-Kč, z KV informace k zákonu o občanských průkazech, - fa z TSMB za KO 7/2021 5.558,70,Kč, - fa z O2 za pevnou linku, internet 622,34,-Kč a mobil 272,23,-Kč, - fa z TSMB za
objemný odpad 3.256,60,-Kč, - fa z ESKO-T za uložení KO 7/2021 2.378,28,-Kč.
5. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
Pokračují práce na hlavní stoce od křižovatky směrem k Jakubovu. 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. V polovině srpna postupně začnou práce na přípojkách k jednotlivým
nemovitostem, zatím na veřejném prostranství.
6. POVV 2021výběr dodavatele:
Návrh usnesení č.3-2021-15: Zastupitelstvo obce za dodavatele dětského hřiště vybralo
firmu František Smitka, Přívětice. Cena dle nabídky celkem 233.300,10,-Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2021-15 bylo schváleno.
7. Různé:
8. Diskuse:
9. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 19:45 hodin.
Termín konání příštího zasedání zastupitelstva bude ještě upřesněn.
Ve Vícenicích 5. 8. 2021
Zápis provedl: Stanislav Brada …………...........
Ověřili: Jiří Tengeri ...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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