Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2020-11 ze dne 2. 7. 2020
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 z VH Svazku VODOVODY A KANALIZACE
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.1-2020-11: 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.1-2020-11 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2020-11: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2020-11 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – fa z TSMB za plast, odvoz obj. odpadu 5.387,83,-Kč, - z KÚ KV metodický
pokyn k účetnictví za 2Q/2020, - z VZP protokol o kontrole (nebyly zjištěny splatné
závazky vůči VZP ani jiné evidenční nedostatky), - fa z Asopol s.r.o. tiskopisy výplatní
listiny 367,-Kč, - fa od Jan Kolář síť na pískoviště vč. příslušenství 1.020,-Kč, - fa z MKS
Beseda za zpravodaje Moravskobudějovicko 1.pol. 2020 792,-Kč, - z Kapucín – Repro
nabídka tiskáren, - z E.ON předpis záloh, - fa z Lovecký svět s.r.o. za fotopast vč.
příslušenství 8.690,-Kč, - z Exekutorský úřad Klatovy odročení dražebního jednání ve věci
exekuce 120 EX 33781/09, - z Generali Česká pojišťovna informace o přejmenování, z KÚ KV pozvánka na metodický den 4.9. metodika výkonu řídící kontroly, - z KSÚS
předpis pro zvláštní užívání silnic Kraje Vysočina, - z MěÚ Mor. Budějovice OŽP veřejná
vyhláška předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesů, - ze Svazku pro
komunální služby oznámení o uveřejnění, - fa z TSMB za k.o. 5.236,70,-Kč.
5. Informace z VH Svazku VODOVODY A KANALIZACE:
Dne 19.6.2020 v Třebíči proběhla 39. Valná hromada Svazku VODOVODY A
KANALIZACE, kterého jsme členy. VH se zúčastnilo 81 ze 129 obcí, takže VH byl
usnášeníschopná. Na VH byl mj. schválen Závěrečný účet svazku za rok 2019 bez výhrad
vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 (nebyly zjištěny chyby
a nedostatky). Také byl schválen rozpočet na rok 2020, plán investic na rok 2020 a
střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021-2025. Investice na rok 2020 obsahují 110
položek vč. ukončených staveb, u kterých ještě není uzavřené financování. Do svazku byly
přijaty 2 nové obce – obec Častohostice a obec Nová Ves. Byly aktualizovány Zásady
svazku o spolufinancování vodního díla.
6. Závěrečný účet Svazku VODOVODY A KANALIZACE:
Návrh usnesení č.3-2020-11: Zastupitelstvo obce Vícenice projednalo a bere na vědomí
schválení závěrečného účtu Svazku VODOVODY A KANALIZACE za rok 2019.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2020-11 bylo schváleno.
7. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace:
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Zhotovitel dokončuje pokládku hlavního řadu gravitační kanalizace směrem k areálu
družstva a bude přecházet s kanalizací přes Vícenický potok. Byl opakovaně upozorněn,
aby při přechodu přes místní vodoteč práce prováděl tak, aby nedošlo ke zvýšení hladiny a
případným škodám v případě přívalových dešťů. Zhotovitel provede dosypání místních
komunikací v obci Vícenice po výkopech a opravu terénu a komunikací v katastru obce
Lukov. Práce na přečerpávacích šachtách na loukách by měly začít v srpnu.
8. Různé:
- Vodárenská akciová společnost, a.s. oznamuje, že v souvislosti s pravidelnou údržbou
vodárenského zařízení bude v úterý 14.7.2020 od 8.00 hod. do 9.30 hod. přerušena
dodávka pitné vody v obci Vícenice.
- na MěÚ v Moravských Budějovicích na Odboru životního prostředí u Ing. Kotrby si
mohou vlastníci lesů vyzvednout nové lesní hospodářské osnovy. Platnost osnov je od
1.1.2020 do 31.12.2029.
9. Diskuse: v parku probíhá oprava pískoviště. Nové pískoviště by mělo být v provozu cca od
11.7.2020.
10. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil ve 20:10 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva bude upřesněno.
Ve Vícenicích 2. 7. 2020
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jiří Tengeri
...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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