Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2021-10 ze dne 13. 5. 2021
Zasedání zastupitelstva obce Vícenice se účastní 4 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 Jaroslava Tengeriho, zapisovatelem Stanislava
Bradu.
Návrh usnesení č.1-2021-10: Zastupitelstvo obce Vícenice určuje za ověřovatele zápisu
Jaroslava Tengeriho a Jakuba Kalendy, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Výsledek hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.1-2021-10 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2021-10: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-10 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – ze Svazku obcí pro komunální služby pozvánka na VH + podklady na VH, ze Správy základních registrů pravidelný roční výpis, - fa z TSMB za KO 4/2021 5.558,70,Kč, - fa z O2 za mobil 272,23,-Kč a pevnou a internet 622,34,-Kč, - z EKO-KOMu
množství vytříděného odpadu za 1Q/2021, - fa z TSMB za objemný odpad 5.589,-Kč, z Vodovody a kanalizace svazek obcí pozvánka a poklady na VH, z Moravskobudějovického mikroregionu návrh závěrečného účtu za rok 2020 a výsledek
auditu, - z Cetinu smlouva o pronájmu reklamní plochy, - fa z TSMB za plast, papír
3.144,89,-Kč, - fa z GoMobil za data 190,-Kč, - fa z ESKO-T biologicky rozložitelný odpad
483,58,-Kč.
5. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace:
Pokračují práce na hlavních stokách - 2 pracovní skupiny. Skupina 1 od Klikových směr
náves, 2. skupina od křižovatky na návsi směr Dolní Lažany. Změna u řešení odboček
k nemovitostem. Budou si chystat odbočky k jednotlivým nemovitostem hned při pokládce
hlavních stok. Místa odboček budou konzultovat s majiteli nemovitostí podle postupu prací.
6. Čerpání POVV v roce 2021:
Návrh usnesení č.3-2021-10: V rámci POVV 2021 byla odsouhlasena úprava veřejného
prostranství v parku vč. drobného mobiliáře – prolézačky, lavičky atd.)
Výsledek hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2021-10 bylo schváleno.
7. Různé: Ve středu 19. května 2021 bude v obci provádět odpočty elektroměrů zaměstnanec
rozvodných závodů. Odpočty se budou provádět od 8.00 hodin. Kdo má elektroměr
nepřístupný, tak ať napíše stav elektroměru na lístek a lístek dá na vrata.
8. Diskuse:
9. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 19:40 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 27. 5. 2021 od 19.00 hodin na
obecním úřadě.
Ve Vícenicích 13. 5. 2021
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jaroslav Tengeri ...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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