Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2021-14 ze dne 8. 7. 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. Program pro poskytování dotací na výstavbu kanalizačních přípojek
5. Návrh na poskytnutí peněžitého daru na obnovu tornádem postiženým obcím na
území Jihomoravského kraje
6. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
7. POVV 2021
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.1-2021-14: 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.1-2021-14 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2021-14: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-14 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – fa z MKS Beseda za zpravodaje Moravskobudějovicko 1. pol. 2021 990,-Kč,
- z GasNet nabídka nové smlouvy o nájmu plynárenského zařízení, - z KV pozvánka na
zasedání ZK č.05/2021, - fa z TSMB za kov, plast, papír, sklo 3.709,57,-Kč, - z Registru
práv a povinností sdělení o registraci změny agendy, - z KV smlouva o poskytnutí dotace
POVV 2021, - z Geotest národní inventarizace kontaminovaných a potenciálně
kontaminovaných míst, - fa z TSMB za KO 6/2021 5.558,70,-Kč, - z MěÚ M.B. odbor
výstavby společný souhlas Stavební úpravy, přístavba RD Vícenice 22, - fa z O2 za mobil
272,34,-Kč, za pevnou a internet 622,34,-Kč, - fa od p. Štěpán malování budova OÚ
20.834,-Kč, - fa z TSMB za objemný odpad 515,70,-Kč, - z ČSSZ odpověď na e-podání, fa z ESKO-T uložení KO 6/2021 3.784,73,-Kč, - z MV registr smluv zveřejnění smlouvy
s KV dotace POVV, - fa z Vodárenská a.s. stočné, srážková voda budova OÚ 1/2021
3.064,-Kč, - z KV poskytnutí příspěvku ze stát. rozpočtu, kompenzační bonus.
5. Program pro poskytování dotací na výstavbu kanalizačních přípojek:
Návrh usnesení č.3-2021-14: Zastupitelstvo obce vyhlašuje Program pro poskytování dotací
na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2021-14 bylo schváleno.
6. Návrh na poskytnutí peněžitého daru na obnovu tornádem postiženým obcím na
území Jihomoravského kraje:
Návrh usnesení č.4-2021-14: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo poskytnutí peněžitého daru
na obnovu tornádem postiženým obcím na území Jihomoravského kraje v celkové výši
20.000Kč. Dar bude poskytnut prostřednictvím Sdružení místních samospráv, z.s. a bude
rozdělen mezi postižené obce takto: Lužice 5.000Kč, Hrušky 5.000Kč, Moravská Nová Ves
5.000Kč a Mikulčice 5.000Kč.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.4-2021-14 bylo schváleno.
7. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
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Dokončují se práce na hlavních stokách od křižovatky na návsi směr Dolní Lažany. Od 1.7.
do 30.9.2021 začnou práce na části kanalizace od křižovatky směrem k Jakubovu, současně
bude tato část silnice v obci uzavřena. 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. Postupně
začnou práce na přípojkách k jednotlivým nemovitostem, zatím na veřejném prostranství.
Harmonogram prací ještě upřesní zhotovitel.
8. POVV 2021: z Kraje Vysočina přišla informace o přidělení dotace ve výši 100.000Kč
z Fondu Vysočiny a smlouva o poskytnutí dotace z programu „Obnova venkova Vysočiny
2021“.
9. Různé: V pondělí 19.7.2021 proběhne v obci svoz nebezpečného odpadu. Odpad mohou
občané dávat za budovu OÚ od pátku 16.7. do neděle 18.7.2021. Seznam odpadů, které
bude možno vyhodit bude vyvěšen na vývěsce a na webových stránkách obce.
10. Diskuse:
11. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 19:45 hodin.
Termín konání příštího zasedání zastupitelstva bude ještě upřesněn.
Ve Vícenicích 8. 7. 2021
Zápis provedl: Stanislav Brada …………...........
Ověřili: Jiří Tengeri ...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:

Stránka 2 z 2

