Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2021-19 ze dne 21. 10. 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. Plán inventur na rok 2021
5. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
6. Dodatek - prodloužení smlouvy o pronájmu reklamní plochy Cetin
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.1-2021-19: Zastupitelstvo obce Vícenice určuje za ověřovatele zápisu Jakuba
Kalendy a Jiřího Tengeriho, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.1-2021-19 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2021-19: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-19 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – ze SMO ČR připomenutí konání XVIII. sněmu svazu, - fa z TSMB za plast, sklo,
papír 2.926,78,-Kč, - fa z GoMobil za data 190,-Kč, - fa z Gordic roční udržovací poplatek
2.649,90,-Kč, - z ČSSZ odpověd na e-podání , Svazku obcí pro komunální služby členské
příspěvky na rok 2022, - fa z ESKO-T za biologicky rozložitelný odpad 613,26,-Kč, - z KÚ KV
informace k nárokům členů OVK, archivace volební dokumentace, - z KV dopis obcím Milostivé
léto, - z MV oznámení o vydání částky 9/2021 věstníku vlády, - z KÚ KV poskytnutí příspěvku ze
stát. rozpočtu – kompenzační bonus pro rok 2021, - fa J. Kaláb kalendáře Moravskobudějovický
mikroregion 2022, 2.501,31,-Kč, - z Cetin dodatek, prodloužení smlouvy o pronájmu reklamní
plochy, - z VAK členské příspěvky na rok 2022, - fa Stavby Podavač – zemní práce MAN
3.121,80,-Kč, - z KÚ KV metodické doporučení při změně TP.
5. Plán inventur: zastupitelstvo projednalo plán inventur na rok 2021. Starosta předal příkaz
k provedení inventarizace předsedovi invent. komise Ing. Bradovi.
Návrh usnesení č.3-2021-19: Zastupitelstvo schvaluje plán inventur na rok 2021.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2021-19 bylo schváleno
6. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
Pokračují práce na přípojkách k jednotlivým nemovitostem na veřejném prostranství. Dle
posledních informací asi poslední týden v říjnu nebude celoplošné asfaltování, ale před zimou bude
možná provedeno pouze provizorní vyasfaltování rýh a finální asfaltování bude až na jaře 2022.
Toto ale ještě není na 100% rozhodnuto a nemám k tomu další informace.
7. Projednání a schválení dodatku č.1 ke smlouvě č. obj. 50281099 s CETIN a.s.:
Návrh usnesení č.4-2021-19: Zastupitelstvo obce Vícenice projednalo a schvaluje dodatek ke
smlouvě č. obj. 50281099 s CETIN a.s. o prodloužení pronájmu reklamní plochy.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.4-2021-19 bylo schváleno.
8. Různé:
9. Diskuse:
10. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 19:55 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 4. 11. 2021 od 19.00 hodin na obecním úřadě.
Ve Vícenicích 21. 10. 2021
Zápis provedl: Stanislav Brada …………...........
Ověřili: Jiří Tengeri ...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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