Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2021-11 ze dne 27. 5. 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. 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.1-2021-11: 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.1-2021-11 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2021-11: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-11 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – z ČSSZ odpověď na e-podání, - z Registru práv a povinností sdělení o
registraci změny agendy, - z MěÚ M.B. odbor výstavby zahájení řízení o výjimce a
společného řízení Novostavba hospodářského objektu u RD Vícenice 76, - z MV dopis
ohledně veřejného opatrovnictví, - z KV kontrola počtu opatrovanců, - fa z TSMB za plast,
papír 2.484,56,-Kč, - fa z Mikra MB za zemní práce 33.940,50,-Kč.
5. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace:
Pokračují práce na hlavních stokách - od Klikových směr náves a od křižovatky na návsi
směr Dolní Lažany. Zhotovitel bude průběžně chystat odbočky k jednotlivým
nemovitostem hned při pokládce hlavních stok. Jejich umístění si bude průběžně vzájemně
s majiteli nemovitostí odsouhlasovat podle postupu prací.
6. Různé:
7. Diskuse:
8. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 19:30 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 10. 6. 2021 od 19.00 hodin na
obecním úřadě.
Ve Vícenicích 27. 5. 2021
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jiří Tengeri ...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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