Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2021-09 ze dne 29. 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. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace, uzavírka silnice
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.1-2021-09: 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.1-2021-09 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2021-09: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-09 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – z MŠMT dotazník ohledně školství, - fa z ESKO-T biologicky rozložitelný
odpad 651,22,-Kč, - fa od Pospíchal deratizace kanalizace 3.569,50,-Kč, - z MěÚ M.B.
odbor dopravy veř. vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu komunikace Vícenice,
akce Vícenice splašková kanalizace, - z FÚ dopis a veř. vyhláška hromadný předpis seznam
daň z nemovitých věcí na rok 2021, - z MěÚ M.B. odbor dopravy rozhodnutí povolení
uzavírky a povolení zvl. užívaní komunikace v obci Vícenice, akce výstavba splaškové
kanalizace, - z KV dotazník ISNOV, - z registru práv a povinností sdělení o registraci
změny agendy, - fa z TSMB za plast, papír 2.309,58,-Kč, - z MěÚ M.B. OŽP rozhodnutí
Havarijní plán Agrofarma Dolní Lažany, - z TSMB svoz nebezpečného odpadu nabídka, fa od O. Veselý výkopové práce 2.420,-Kč, - z ČSÚ sčítání 2021, přehled sečtenosti, - z KV
pozvánka zasedání zastupitelstva KV 3/2021, - z Vodárenská a.s. porovnání cen pro vodné
a stočné za rok 2020.
5. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace: Z důvodu výstavby splaškové
kanalizace v obci, dojde k uzavírce hlavní silnice od Moravských Budějovic směr Dolní
Lažany (sil. III/36068 v obci Vícenice). Úplná uzavírka silnice (s objízdnou trasou)
proběhne v předpokládaném termínu: od 07:00 hod. 28.04.2021 do 20:00 hod. 30.06.2021.
Pro vozidla Veřejné autobusové linkové osobní dopravy a vozidla IZS (integrovaný
záchranný systém) bude umožněn průjezd uzavřeným úsekem. Do uzavřeného prostoru
silnice bude umožněn průjezd vozidel firem, které mají v dotčeném úseku uzavírky
provozovnu, sídlo, garáž. Dopravní obsluha zastávky „Vícenice u Mor. Budějovice“ bude
po dobu stavebních prací ve směru na Lukov a Moravské Budějovice dočasně přemístěná
do vhodného a bezpečného místa o cca 30 m zpět směr Horní Lažany. Prostorem uzavírky
bude umožněn přístup všem vlastníkům a uživatelům sousedních pozemků a nemovitostí.
Obyvatelé z výše uvedené uzavírky budou mít do jednotlivých nemovitostí přístup i přes
dopravní značení „zákaz vjezdu“ v souladu s postupem výkopových prací. Neprůjezdná
silnice se předpokládá pouze na krátkých úsecích (předpokládaná délka otevřeného výkopu
cca 10m). Obyvatelé v této části budou mít tedy znemožněno vjet ke svým nemovitostem
pouze v řádu dnů. Po položení kanalizace v blízkosti jejich nemovitosti jim bude opět
umožněn vjezd.
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Předpokládaný postup prací: středa 28.4.2021 frézování, od 29.4. výkopové práce a
pokládka kanalizace - 2 pracovní skupiny. Skupina 1 od Klikových směr náves, 2. skupina
od křižovatky na návsi směr Dolní Lažany. Průjezd autobusů by měl být umožněn, stejně
jako příjezd občanů k nemovitostem (bude to v závislosti na postupu výkopových prací).
Odbočky k jednotlivým nemovitostem budou dělat až následně, po položení hlavního řadu.
6. Různé:
7. Diskuse:
8. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 20:00 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 13. 5. 2021 od 19.00 hodin na
obecním úřadě.
Ve Vícenicích 29. 4. 2021
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jiří Tengeri
...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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