Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2021-21 ze dne 18. 11. 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.
Program:
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Došlá pošta
4. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
5. Příprava rozpočtu na rok 2022
6. Vyhlášky odpady
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.1-2021-21: Zastupitelstvo obce Vícenice určuje za ověřovatele zápisu Jakuba
Kalendy a Jiřího Tengeriho, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.1-2021-21 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2021-21: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-21 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – fa z SWN Moravia frézování CNC 5.445,-Kč, - z Registru práv a povinností sdělení
o registraci agendy, - fa z TSMB za plast 1.821,35,-Kč, - fa od J. Tržil Truhlářství prkna pož. nádrž
1.573,-Kč, - z ČT upomínka poplatek TV, - z e-podání ČSSZ odpověď na podání přehledů, - z KV
OŽP oznámení zahájení řízení – čmelák Pipek a uměle odchovaný čmelák Šeffer, - fa z GoMobil
data 190,-Kč, - fa od Smitka dětské hřiště park 233.300,10,-Kč, - fa Esko-T biologicky rozložitelný
odpad 562,21,-Kč, - z KV příspěvek na výkon státní správy v roce 2022, - z EKO-KOM odměna za
třídění 3Q/2021 9029,90,-Kč, - zálohová fa z PIPNI za hosting PROFI 1.452,-Kč, - z MěÚ M.B.
OŽP veřejná vyhláška rozhodnutí Splašková kanalizace v obci Dolní Lažany, - z CNL Invest
oznámení o poskytování informací pomoc služby zadosti.cz.
5. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
Probíhají práce na odbočkách k jednotlivým nemovitostem v místních komunikacích a v zelených
plochách.
6. Příprava rozpočtu na rok 2022: Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtu na rok 2022.
7. Vyhlášky odpady: Zastupitelstvo projednalo návrhy nových vyhlášek o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství a o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
8. Různé:
- V třešňovém sadě za Oklikou bylo vysazeno 13 ks nových stromků, třešní různých odrůd. Všem
občanům, kteří se na vysazování podíleli, touto cestou děkuji.
- V parku na návsi byla vysazena jedlička. V budoucnu by měla být využívána jako vánoční
stromek.
- V pondělí 22.11. je v obci plánovaná plošná deratizace kanalizace.
- Slavnostní rozsvěcování vánočního stromku v parku proběhne v neděli 28.11.2021 v 16.00 hodin.
9. Diskuse:
10. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 20:50 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 2. 12. 2021 od 19.00 hodin na obecním úřadě.
Ve Vícenicích 18. 11. 2021
Zápis provedl: Stanislav Brada …………...........
Ověřili: Jiří Tengeri ...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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