Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2021-16 ze dne 9. 9. 2021
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.
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 Svobody a Jiřího Tengeriho, zapisovatelem Jaroslava Bače.
Návrh usnesení č.1-2021-16: Zastupitelstvo obce Vícenice určuje za ověřovatele zápisu Jiřího
Tengeriho a Jiřího Svobody, zapisovatelem Jaroslava Bače.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.1-2021-16 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2021-16: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-16 bylo schváleno.
Program:

4. Došlá pošta – z MěÚ M.B. 2. zpráva o uplatňování ÚP Bohušice, - z MěÚ M.B. odbor
dopravy oznámení o zahájení řízení o uzavírce III. etapa Vícenice splašková kanalizace, fa z GoMobil za data 190,-Kč, - fa z TSMB za plast, papír 4.472,87,-Kč, nebezpečný odpad
7.136,65,-Kč a odvoz 3.073,40,-Kč, - fa ESKO-T biologicky rozložitelný odpad 570,45,Kč, - z e-podání ČSSZ odpověď na e-podání, - od exekutor L. Valentová usnesení 169EX
626/20-122, - fa z Gordic vzdálená správa 1.270,50,-Kč, - z KV seznam zaregistrovaných
kandidátních listin volby do PS a organizačně technické zajištění voleb do PS, - z MěÚ
M.B. odbor dopravy rozhodnutí povolení uzavírky III. etapa Vícenice splašková kanalizace,
- ze SMS ČR doporučení ohledně podání Rus, Timová, - z KV pozvánka na seminář
předcházení odpadů, - fa z TSMB za plast, objemný odpad, sklo, papír 4.985,65,-Kč, z Registru práv a povinností - sdělení o registraci změny agendy, - od J. Žáková delegace
OVK, - z KV informace o prokazování totožnosti při volbách do PS, - z Město M.B. 3.
Zpráva o uplatňování ÚP Jakubov, - z KV pozvánka školení OVK,- z MV Registr smluv
potvrzení zveřejnění smlouvy Dětské hřiště Vícenice, - fa z TSMB za KO 8/2021
5.558,70,-Kč, - ze Správy základních registrů – potvrzení přijetí žádostí o využití údajů
z ROB a výsledky žádostí, - z KV pozvánka za zasedání ZK č.6/2021, - z TSMB
vyúčtování EKO-KOM za 2Q/2021, - fa z TSMB za odpad 594,90,-Kč, - z Volbiště z.s.
zvýšení zájmu o volby do PS, - z EG.D oznámení o přerušení dodávky el. energie 4.10., z KV neinvestiční dotace na zajištění voleb do PS, - fa z O2 za pevnou a internet 665,22,Kč a mobil 265,24,-Kč, - z TSMB oznámení o přechodu na týdenní svoz TKO od 13.9., z MV informace nová odpadová legislativa, - z KV žádost o spolupráci při přípravě
digitální technické mapy, - z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových žádost o
spolupráci, nedostatečně identifikovaný vlastník, - z MV automat registr vozidel informace
o konci platnosti tech. prohlídky 6.11. DA, - fa ESKO-T objemný odpad vč. odvozu
2.608,66,-Kč a 2.866,01,-Kč, - z MV školení k IS SPP, - od I. Timová otázky.
5. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
Začaly práce na přípojkách k jednotlivým nemovitostem, (zatím na veřejném prostranství).
6. Různé:
- TSMB oznamují, že v týdnu od 13. září 2021 se přechází ze čtrnáctidenního na týdenní
svoz TKO (popelnic).
- pondělí 4.10.2021 od 7.30 do 14.30 hodin bude v obci přerušena dodávka elektrické
energie.
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7. Diskuse:
8. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 19:55 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 19.00 hodin na
obecním úřadě.
Ve Vícenicích 9. 9. 2021
Zápis provedl: Jaroslav Bačo …………...........
Ověřili: Jiří Tengeri ...……............
Jiří Svoboda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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