Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vícenice č. 2022-01 ze dne 6. 1. 2022
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. Zimní údržba - prohrnování od sněhu obecních silnic, dohoda o provedení práce s Jiřím
Tengerim
6. Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace
7. Úprava pojištění obce
9. Různé
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.1-2022-01: 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.1-2022-01 bylo schváleno.
3. Schválení programu:

4.

5.

6.

7.

Návrh usnesení č.2-2022-01: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.2-2022-01 bylo schváleno.
Došlá pošta – fa z MKS Beseda za zpravodaje Moravskobudějovicko 2/2021 825,-Kč, - z KV roční
účetní závěrka 2021 postup a termíny, - z Město M. Budějovice veř. vyhláška změna č. 1 ÚP Dolní
Lažany, - fa z GMNet oprava počítače CzechPoint 4.719,-Kč, prodloužení licence AWS Eset
3.751,-Kč, výpočetní technika (notebook, tiskárna, software) 33.130,-Kč, -z KV odkaz na Věstník
KV 04/2021, - z Linky bezpečí poděkování, - z MěÚ M.B. odbor výstavby společný souhlas
novostavba RD s přístřeškem p.č. 95/6, - z KÚ KV OŽP nesouhlasy nepovolení výjimek čmelák
Pipek a čmelák Šeffer, - z MV informace o spuštění IS Sbírky právních předpisů obcí od 1.1.2022, z MěÚ M.B. odbor dopravy veř. vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy
provozu na provádění údržbových prací ve správním obvodu odboru, - z Registru práv a povinností
sdělení o registraci změny agendy, - fa z TSMB za plast, papír 3.810,20,-Kč, - z Finan. úřadu KV
daň z nemovitých věcí, zveřejnění kontaktů, - z E.ON nový ceník 2022, - fa z O2 za pevnou linku a
internet 682,38,-Kč a mobil 265,24,-Kč, - fa z TSMB za KO 12/2021 5.558,70,-Kč, - z MV
oznámení vydání věstníku vlády 10/2021, - z MV pozvánka kurz zastupitelů IV, - z KÚ KV
směrnice na úseku EO, OP a CD, - z KÚ KV dopravní obslužnost, rozpočtové zachycení od 2022, fa z QCM za Profi zadavatel 2.420,-Kč, - z OS Prachatice žádost o informace, - z KV uzávěrka 6.
ročníku ceny hejtmana KV za společenskou odpovědnost, - z KV fin. vypořádání vztahů se státním
rozpočtem za 2021, - fa z Gordic evidence obyvatel 1.270,50,-Kč, - fa z TSMB objemný odpad
414,-Kč, - z VAK žádost o informaci o plánovaných VH stavbách, - fa z ESKO-T uložení KO
12/2021 7.604,09,-Kč, - fa Vodárenská a.s. srážková voda 3.115,-Kč, - z KÚ KV pozvánka webinář
EO, - z KÚ KV příspěvek státní správy na rok 2022.
Zimní údržba - prohrnování od sněhu obecních silnic, dohoda o provedení práce s Jiřím
Tengerim:
Návrh usnesení č.3-2022-01: Zastupitelstvo odsouhlasuje uzavřít dohodu o provedení práce na
zimní údržbu - prohrnování od sněhu obecních silnic s Jiřím Tengerim na zimu 2021/2022.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.3-2022-01 bylo schváleno.
Informace o postupu výstavby splaškové kanalizace: Nástup prací od února 2022. Začnou práce
v uličce k Oklice. Předpokládaný termín možného připojování jednotlivých nemovitostí na
kanalizaci je duben 2022.
Úprava pojištění obce: Zastupitelstvo projednalo navýšení a rozšíření pojistek obce.
Návrh usnesení č.4-2022-01: Zastupitelstvo odsouhlasuje rozšíření a navýšení pojistek obce od roku
2022.
Výsledek hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č.4-2022-01 bylo schváleno.
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8. Různé: V sobotu 8. ledna 2022 od 9.00 hodin v obci proběhne tradiční Tříkrálová sbírka. Sbírku
organizuje Česká charita a její výtěžek je určen na pomoc potřebným.
9. Diskuse:
10. Závěr – provedl předsedající. Zasedání ukončil v 20:45 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 20. 1. 2022 od 19.00 hodin na obecním úřadě.
Ve Vícenicích 6. 1. 2022
Zápis provedl: Brada Stanislav …………........... Ověřili: Jiří Tengeri
...……............
Jakub Kalenda ...……............
ověřil starosta: Vítězslav Krotký:
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