Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2021-04 ze dne 18. 2. 2021
Zasedání zastupitelstva obce Vícenice se účastní 6 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.1-2021-04: Zastupitelstvo obce Vícenice určuje za ověřovatele zápisu
Jiřího Tengeriho a Jakuba Kalendy, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.1-2021-04 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2021-04: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-04 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – z K.Ú. KV oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce za 2020 2.3.,
- fa ESKO-T za KO 5.256,37,-Kč, - ze Správy základních registrů výsledek žádosti 1,2, z Finančního úřadu daň z nemovitosti - prodloužení provozu informační linky, - fa z TSMB
za plast 1.710,39,-Kč, - z ČSSZ e-podání potvrzení přijetí přehledu, - z MěÚ M.B. odbor
stavební kolaudační souhlas a výzva k přidělení popisného čísla novostavba RD p.č. 95/7, z Moravskobudějovický mikroregion návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na 2022-24, - z Registru práv a povinností sdělení o registraci změny
agendy, - fa z GoMobil za data 95,-Kč, - z Nemocnice Třebíč žádost o poskytnutí
finančního daru, - fa z Gordic roční udržovací poplatek, licence 2.548,80,-Kč, - fa z SMS
ČR členský příspěvek na rok 2021 2.882,-Kč, - z SFDI oznámení o osvobození vozidla
6J37490 od zpoplatnění, - z ČSÚ oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v ČR v 2021.
5. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace: Probíhají práce na čerpacích
šachtách, na propojení stokové sítě na loukách. Práce na odbočkách – předpokládaný termín
1. polovina března.
6. Sčítání lidu: Český statistický úřad zaslal oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů
v ČR v roce 2021. Sčítání začne od 27.3.2021, sčítání bude prostřednictvím online
elektronického formuláře. Kdo nebude mít možnost se sečíst online, tak má zákonnou
povinnost vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Podklady a kontakty ohledně sčítání
jsou na webových stránkách obce a na vývěsce.
7. Čistá Vysočina: také v letošním roce se obec zapojí do akce Čistá Vysočina – úklid okolí
silnic v katastru obce, předpokládaný termín úklidu 13.4.2021.
8. Různé: - v pondělí 22.2. od 17.00 do 19.00 hod. se v kanceláři OÚ budou vybírat poplatky
za popelnice (TKO) a ze psů. Také se budou vydávat známky na popelnice na letošní rok.
9. Diskuse:
10. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 19:45 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 4. 3. 2021 od 19.00 hodin na obecním
úřadě.
Ve Vícenicích 18. 2. 2021

Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jiří Tengeri
Jakub Kalenda
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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