Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2021-021 ze dne 21. 1. 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
5. Žádost Spolku Lungta
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.1-2021-02: 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.1-2021-02 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2021-02: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-02 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – fa z Vodárenská a.s. stočné 4Q/2020 budova OÚ 3.021,-Kč, - z Registru práv
a povinností sdělení o registraci změny agendy, - z PČR zpráva o bezpečnostní situaci
v území OÚ Vícenice za rok 2020, - z K.Ú. KV finanční vypořádání vztahů se státním
rozpočtem za rok 2020, - fa z GoMobil za data 95,-Kč, - fa z TSMB za plast, papír
3.312,32,-Kč, - žádost z Vodovody a kanalizace informace o připravovaných stavbách, - ze
Spolku Lungta žádost o připojení ke kampani Vlajka pro Tibet, - fa z GasNet zajištění
provozu a běžná údržba plynárenského zařízení za rok 2020 48.258,43,-Kč, - ze Správy
základních registrů potvrzení přijetí žádostí a výsledek zpracování žádostí, - z ČSSZ epodání potvrzení přijetí oznámení a přehled pojistného, - fa z ESKO-T biologicky
rozložitelný odpad 168,80,-Kč, - z KV věstník Kraje Vysočina 1/2021, - fa od Jiří Tržil Truhlářství skříně do hasičské zbrojnice 13.772,-Kč, - z MěÚ M.B. Odbor dopravy veřejná
vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu Moravské Budějovice silnice II. a III. tříd
v roce 2021, - z Kooperativy pojistné připomenutí splatnosti, - fa z Hlouch Motors servisní
prohlídka Ford Transit 9.424,82,-Kč.
5. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace: Probíhají práce na čerpacích
šachtách, na propojení stokové sítě na loukách. Od pondělí začnou postupně práce na
odbočkách k jednotlivým nemovitostem na řadech od veteriny a od Holíkových. Odbočky
budou ukončeny na hranicích veřejně přístupných pozemků (u oplocení) a zaslepeny. Tato
část je hrazena v rámci výstavby kanalizace. Pro upřesnění spádu odbočného potrubí budou
pracovníci realizační firmy kontaktovat jednotlivě vlastníky nemovitostí.
Napojení na rozvody splaškové kanalizace z jednotlivých nemovitostí na tyto odbočky bude
možné až po zprovoznění celé kanalizace v obci. Je možné si zatím provést práce
s přivedením potrubí po vlastním pozemku (neveřejně přístupném pozemku – za plotem)
blíže k místu připojení (např. rušenému septiku). Tyto práce si ale hradí každý vlastník sám.
V případě zájmu je možné je i objednat u firmy, která realizuje kanalizaci v obci. Zde je si
nutné ale dopředu dohodnout cenu.
6. Žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet –
vyvěšení tibetské vlajky na budově OÚ dne 10. března 2021:
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Návrh usnesení č.2-2021-03: Zastupitelstvo projednalo žádost a rozhodlo se ke kampani
nepřipojit.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-03 bylo schváleno.
7. Různé: Firma Cetin v obci zmodernizovala pevnou telefonní síť a tak v současné době je
možné na pevných telefonních přípojkách čerpat dostupnou internetovou rychlost až
250Mb/s. U jednotlivých nemovitostí je rychlost různá (pohybuje se od 20-250Mb/s
v závislosti na vzdálenosti od ústředny) – více informací a informace o koncových
poskytovatelích služeb je na stránkách Cetinu – v sekci zrychlujemečesko.
8. Diskuse:
9. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 20:20 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 4. 2. 2021 od 19.00 hodin na obecním
úřadě.
Ve Vícenicích 21. 1. 2021
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jiří Tengeri
...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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