Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2021-08 ze dne 15. 4. 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. OZV č.1/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní
a mateřské školy
5. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku pro stavbu „Splašková
kanalizace D. Lažany“
6. Žádost o podporu, finanční příspěvek Linka bezpečí, z.s.
7. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
8. Různé
9. Diskuse
10. 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.1-2021-08: Zastupitelstvo obce Vícenice určuje za ověřovatele zápisu
Jiřího Tengeriho a Jakuba Kalendy, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.1-2021-08 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2021-08: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-08 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – z SMS ČR daňový doklad o úhradě členského příspěvku na rok 2021, - fa
z O2 za mobil 272,23,-Kč a pevnou, internet 622,34,-Kč, - z MěÚ M.B. odbor výstavby
územní souhlas vodovodní přípojka k RD p.č. 95/6, - z Linka bezpečí, z.s. žádost o finanční
příspěvek, - fa TSMB objemný odpad 1.863,-Kč, - z Registru práv a povinností sdělení o
registraci změny agendy, - fa ESKO-T uložení KO 3/2021 6.784,77,-Kč, - z ČSÚ sčítání
2021 nové informace, - z MF informace k dotacím na práce se sčítáním lidu, - fa z GoMobil
za data 180,75,-Kč, - z ČSSZ odpověď na e-podání, - z Agrofarma Dolní Lažany žádost o
vyjádření k havarijnímu plánu, - ze Státního pozemkového úřadu oznámení o zamýšleném
převodu, - z MěÚ M.B. odbor dopravy oznámení o zahájení řízení povolení zvl. Užívání
komunikace a oznámení zahájení řízení o uzavírce v obci Vícenice, - fa z Patrol za roční
kontrola PZTS 5.141,29,-Kč, - z Containex nabídka zařízení pro komunální oblast, z Reacom nabídka opravy komunikací, - fa od Havlík kontrola, servis hasicích přístrojů
968,-Kč, - z K.Ú. KV dotaz na počty opatrovanců, - z Vodovody a kanalizace sdělení
k valné hromadě, - z K.Ú. KV poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu kompenzační
bonus, - fa z TSMB za sklo, plast, papír, kov 3.669,58,-Kč, - z ECOREM žádost o
vyjádření Vícenice u D. Lažan - Kratochvílová NN kab. Přípojka.
5. OZV č.1/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní a
mateřské školy:
Návrh usnesení č.3-2021-08: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č.1/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní a mateřské
školy.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2021-08 bylo schváleno.
6. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku pro stavbu „Splašková kanalizace
D. Lažany“:
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Návrh usnesení č.4-2021-08: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje smlouvu s obcí
Dolní Lažany o právu provést stavbu na pozemcích obce Vícenice pro stavbu „Splašková
kanalizace D. Lažany“. Jedná se o pozemky p.č. 481/ a 132/2 v k.ú. Vícenice u Dolních
Lažan.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.4-2021-08 bylo schváleno.
7. Žádost o podporu, finanční příspěvek Linka bezpečí, z.s.
Návrh usnesení č.5-2021-08: Zastupitelstvo obce projednalo žádost Linky bezpečí, z.s. o
finanční příspěvek ve výši 2000 Kč na provoz a rozhodlo finanční příspěvek neposkytnout.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.5-2021-08 bylo schváleno.
8. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace: Probíhají práce na čerpacích
stanicích na loukách. Od 28.4. zahájení prací, frézování v hlavních (krajských) silnicích.
Kvůli pracem na kanalizaci bude od 28.4.2021 do 30.6.2021 v obci částečná uzavírka
silnice. Uzavírka bude na hlavní silnici od Lukova na konec obce směr Dolní Lažany.
9. Různé:
- dne 15.4.2021 proběhla v obci plošná deratizace kanalizační sítě.
- sčítání – možnost sečíst se online byla prodloužena do 11.5.2021. Občané, kteří
potřebují pomoci s online sečtením, mohou přijít v úřední hodiny (každé pondělí od
17.30-19.00 hodin) na obecní úřad a se sečtením jim pomůžeme. S sebou vzít občanský
průkaz.
- občané starší 65 let, kteří by se chtěli nechat naočkovat proti nemoci Covid-19 a nevědí,
jak postupovat, ať kontaktují starostu obce (osobně nebo telefonicky 723 901 453)
anebo přijdou v úřední hodiny a my jim poradíme a pomůžeme s registrací.
10. Diskuse:
11. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 20:00 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 29. 4. 2021 od 19.00 hodin na obecním úřadě.
Ve Vícenicích 15. 4. 2021
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jiří Tengeri
...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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