Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2021-07 ze dne 1. 4. 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. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
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.1-2021-07: 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.1-2021-07 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2021-07: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený doplněný program
zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-07 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – z Registru práv a povinností sdělení o registraci změny agendy, - z E.ON
předpis záloh, - z Nemocnice Třebíč poděkování a podepsaná darovací smlouva, - ze
Správy základních registrů výsledek žádosti, - z ÚP dohoda o VPP, - z TSMB náhradní
svoz popelnic po velikonocích, - z VAK členské příspěvky na rok 2021, - fa z TSMB za
plast, papír 2.433,25,-Kč, - z MěÚ M.B. odbor výstavby územní souhlasy vodovodní
přípojky k RD p.č. 95/5, 95/6 a 152/2, - z MV poplatky svatby, - ze Svazku obcí pro
komunální služby zápis z jednání představenstva svazku, - z Ecoled nabídka modernizace
veř. osvětlení, - fa z Vodárenské za vodné a stočné 3.616,-Kč, - z Generali Česká
pojišťovna pojištění Snapper + zelená karta, - fa z TSMB za KO 3/2021 5.558,70,-Kč.
5. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu:
Návrh usnesení č.3-2021-07: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dohodu o
vytvoření společného školského obvodu s obcemi Lukov a Dolní Lažany. Činnost obvodu
bude vykonávat Základní a mateřská škola Lukov.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2021-07 bylo schváleno.
6. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace: Probíhají práce na čerpacích
stanicích a propojení se stokovou sítě na loukách. Práce na odbočkách – předpokládaný
termín duben 2021, přepokládaný začátek prací v krajských silnicích od 12.4. – frézování,
přepokládaný směr pokládky kanalizace pokračování od napojení na loukách směrem
k návsi.
7. Různé: vzhledem k velikonocím bude příští týden svoz popelnic místo ve středu 7.4. až
v pátek 9.4.
8. Diskuse:
9. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 20:05 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 15. 4. 2021 od 19.00 hodin na obecním úřadě.
Ve Vícenicích 1. 4. 2021
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jiří Tengeri
...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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