Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2021-03 ze dne 21. 1. 2021
Zasedání zastupitelstva obce Vícenice se účastní 7 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 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 Jakuba Kalendy a Jiřího Tengeriho, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Návrh usnesení č.1-2021-03: Zastupitelstvo obce Vícenice určuje za ověřovatele zápisu
Jiřího Tengeriho a Jakuba Kalendy, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.1-2021-03 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2021-03: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-03 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – z MV oznámení o vydání částky 2/2021 Věstníku vlády, - z ČSÚ oznámení o
zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ, - z Registru práv a povinností sdělení o registraci
změny agendy, - fa z TSMB za plast, papír, sklo, kov 4.419,72,-Kč, - z ČSSZ e-podání
potvrzení přijetí ELDP, - od. P. Esterka nabídka znělek, - z MV informace časopisu Veřejná
správa, - z KV pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2021, - z HZS témata
pravidelné odborné přípravy v 2021, - fa z Vendy atelier blahopřání 236,-Kč, - fa z TSMB
za KO 1/2021 5.397,70,-Kč, - z EKO-KOM množství vytříděného odpadu za 4Q/2020, z Kanceláře veř. ochránce práv vyrozumění a informační leták, - fa z O2 za pevnou linku a
internet 622,34,-Kč a mobil 272,23,-Kč, - z Moravskobudějovického mikroregionu rozpis
členských příspěvků na rok 2021, - ze Správy základních registrů potvrzení přijetí žádosti,
- z ČSÚ výkaz o uplynulých nákladech práce, - fa z TSMB objemný odpad 6.555,-Kč.
5. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace: Probíhají práce na čerpacích
šachtách, na propojení stokové sítě na loukách. Práce na odbočkách – předpokládaný termín
přelom únor/březen.
6. Různé:
7. Diskuse:
8. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 19:55 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 18. 2. 2021 od 19.00 hodin na
obecním úřadě.
Ve Vícenicích 4. 2. 2021
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jiří Tengeri
...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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