Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2021-20 ze dne 4. 11. 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.1-2021-20: 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.1-2021-20 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2021-20: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-20 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – fa z TSMB za plast, papír 3.163,60,-Kč, - z KV pozvánka na seminář ekonomické
nástroje pro spolufinancování aktivit OH obcí, - z KV pozvánka na zasedání ZK 7/2021, - fa
z TSMB za KO 10/2021 5.558,70,-Kč, - od J. Rus zvýšená pravděpodobnost OV, - fa z TSMB za
objemný odpad 345,-Kč, - fa z O2 za mobil 265,24,-Kč a pevnou linku a internet 682,38,-Kč, z KV vyhlášení 6. ročníku ceny hejtmana KV za společenskou odpovědnost, - fa R-Kontakt
karneval – masky Mikuláš 1.294,-Kč, - z KÚ KV OŽP rozhodnutí Hamerský potok průzkumy, z SK Vícenice žádost o finanční dar na sezonu 2022/2023, - z TSMB známky na popelnice na rok
2022, - fa z ESKO-T za KO 10/2021 4.489,77,-Kč.
5. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
Byly vybetonovány rýhy po výkopech v uzavřených úsecích silnic III. třídy v obci tak, aby byla
umožněna zimní údržba těchto silnic. Termín dokončení celé kanalizace se posouvá na konec
května 2022. Připojování jednotlivých nemovitostí na kanalizaci se předpokládá cca od března
2022. V průběhu listopadu 2021 budou probíhat práce na odbočkách k jednotlivým nemovitostem v
místních komunikacích a v zelených plochách. Také budou probíhat dokončovací práce na čerpací
stanici na loukách.
6. Různé:
- V průběhu některého víkendu v listopadu je plánovaná částečná dosadba proluk v třešňovém sadě
za Oklikou. O přesném termínu budeme občany ještě informovat. Občané se budou moci do
výsadby aktivně zapojit. V první etapě bude vysazeno cca 15 ks třešní různých odrůd.
- V parku na návsi se v současné době realizují nové prvky dětského hřiště. Využívat veřejností je
bude možné až po zatvrdnutí betonů v patkách. Toto bude cca koncem listopadu. Také budou
nahrazeny poničené lavičky, lavičkami novými v provedení Antivandal. Celková cena za hřiště a
drobný mobiliář je 244.138 Kč. Na akci jsme dostali dotaci z Kraje Vysočina v rámci POVV 2021
ve výši 100.000 Kč.
7. Diskuse:
8. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 19:55 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 18. 11. 2021 od 19.00 hodin na obecním
úřadě.
Ve Vícenicích 4. 11. 2021
Zápis provedl: Stanislav Brada …………...........
Ověřili: Jiří Tengeri ...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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