Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2021-17 ze dne 23. 9. 2021
Zasedání zastupitelstva obce Vícenice se účastní 5 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 Svobody, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Návrh usnesení č.1-2021-17: Zastupitelstvo obce Vícenice určuje za ověřovatele zápisu Jakuba
Kalendy a Jiřího Svobody, zapisovatelem Stanislava Bradu.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.1-2021-17 bylo schváleno.
3. Schválení programu:
Návrh usnesení č.2-2021-17: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2021-17 bylo schváleno.
4. Došlá pošta – ze Správy základních registrů – potvrzení přijetí žádostí o využití údajů z ROB a
výsledky žádostí, - fa z GoMobil za data 190,-Kč, - z Povodí Moravy údržba Vícenického potoka, z KV směrnice MV zajištění prostředků pro hygienicko-epidemiologická opatření voby do PS, - fa
ESKO-T biologicky rozložitelný odpad 605,85,-Kč, - MV oznámení o vydání věstníku vlády
č.8/2021, - ze Správy základních registrů výsledek žádosti, - fa z TSMB za plast, papír, kov
4.279,94,-Kč a 2.799,05,-Kč, - z KV věstník KV 3/2021 odkaz, - E.ON informace pro platbu
zálohy, - z MZe veřejná vyhláška opatření obecné povahy 1/2021 – lesy, - z EKO-KOM změna
sazebníku, - z MV Registru práv a povinností - sdělení o registraci změny agendy, - z HZS KV
ukončení výjimky z povinnosti užívání pneumatik pro zimní provoz vozidel JPO, - ze Svazku obcí
pro komunální služby smlouva o partnerství + opravná zpráva, - z Rybářského spolku Vícenice
žádost posvícenská zábava, - ze SMS ČR pozvánka na celostátní konferenci, - z KV metodický
pokyn účetnictví, - fa ze ZIKOS užívání ledové plochy 20.000,-Kč.

5. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
Pokračují práce na přípojkách k jednotlivým nemovitostem na veřejném prostranství. Od
11.10. do konce října je v plánu asfaltování silnic. Po dobu asfaltování bude úplná uzavírka
asfaltovaného úseku a bude znemožněn vjezd všem vozidlům (i místním) do uzavřeného
úseku. Přesný termín ještě bude upřesněn realizační firmou.
6. Schválení žádosti Rybářského spolku ve Vícenicích na pořádání posvícenské zábavy.
Návrh usnesení č.3-2021-17: Zastupitelstvo schvaluje žádost Rybářského spolku ve
Vícenicích na pořádání posvícenské zábavy 25.9.2021.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2021-17 bylo schváleno.
7. Různé: V pondělí 4.10.2021 od 7.30 do 14.30 hodin bude v obci přerušena dodávka
elektrické energie.
8. Diskuse:
9. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 20:15 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 7. 10. 2021 od 19.00 hodin na
obecním úřadě.
Ve Vícenicích 23. 9. 2021
Zápis provedl: Stanislav Brada …………...........

Ověřili: Jiří Svoboda ...……............
Jakub Kalenda ...……............

ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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