Obec Cidlina
Zastupitelstvo obce Cidlina
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cidlina,
konaného dne 30.3.2017 v 18.00 hodin.
Zasedání ZOC č. 19/2017
Dne 30.3.2017 se v 18.00 hod konalo v budově obecního úřadu,
Cidlina č.p. 35, veřejné zasedání zastupitelstva obce Cidlina.
Přítomni : 5 členů
p. Libor Veselý, p. Pavel Špaček, pí. Marcela Špačková, p. Zdeněk
Kosmák, p. Vladislav Šteflíček,
Omluveni : 2
Hosté : 4

p. Vlastimil Karafiát, p. Antonín Sadil

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Cidlina (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Liborem Veselým („dále jako
„předsedající“). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění. Informoval, že dle zákona o obcích byla na úřední desce Obecního
úřadu Cidlina zveřejněna pozvánka na toto zasedání v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“ webu obce Cidlina. Předsedající schůze dále z
prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,
že přítomno je 5 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Pan Veselý navrhl určit ověřovateli zápisu pana Zdenka Kosmáka a pana
Vladislava Šteflíčka a zapisovatelku paní Kamilu Veselou. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje ověřovatele zápisu pana Zdenka
Kosmáka pana Vladislava Šteflíčka a zapisovatelku paní Kamilu Veselou.
Výsledek hlasování:

Pro

Usnesení č. 150 bylo schváleno.

5

Proti

0

Zdrželi se 0

2. Doplnění programu
Starosta navrhnul doplnění programu o další dva body. Zastupitelé neměli
námitek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje níže doplněný program jednání ZOC
o další dva body bez výhrad.
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Schválení Smlouvy s ÚP Třebíč o zřízení dvou míst pro veřejně
prospěšné pracovníky od 3.4.2017
4. Schválení komise pro otevírání obálek pro zakázku – LED Veřejné
osvětlení
5. Schválení podání žádosti z POV na rekonstrukci veřejného osvětlení
6. Různé
7. Diskuse a závěr
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 151 bylo schváleno.
3. Schválení Smlouvy s ÚP Třebíč o zřízení dvou míst pro veřejně
prospěšné pracovníky od 3.4.2017
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje Smlouvu s Úřadem práce Třebíč
na zřízení dvou pracovních míst pro veřejně prospěšné pracovniky.
Pracovní poměr, doba určitá 3.4.20178 až 31.10.2017.
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 152 bylo schváleno.
4. Schválení komise pro otevírání obálek pro zakázku – LED
Veřejné osvětlení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje zřízení komise pro otevírání obálek
ve věci zakázky Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci, ve složení: Pavel
Špaček, Vladislav Šteflíček a Antonín Sadil.
Výsledek hlasování:

Pro

Usnesení č. 153 bylo schváleno.

5

Proti

0

Zdrželi se 0

5. Schválení podání žádosti z POV na rekonstrukci veřejného
osvětlení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 154 bylo schváleno.
6. Různé
Starosta informoval:










PENB – byl vyhotoven na objekt č.p. 16 dle zákonné povinnosti.
Do sběru železného šrotu u budovy šermířů byly vhozeny plastové
kanystry s vyjetým olejem, pokud se bude podobná situace
opakovat přijme se adekvátní opatření.
Vodovod v obci – probíhají projektové práce.
Byl vyhlášen dotační program na stavbu a rekonstrukci hasičských
zbrojnic. Starosta obce jednal s vedením JSDH Cidlina a
projektantem o přestavbě požární zbrojnice. Zpracovávají se
potřebné náležitosti, které jsou nutné k podání žádosti. Současně
probíhá vyřizování stavebního povolení na přístavbu garáže.
Veřejná služba – možnost pro obce využít osoby vedené na ÚP.
Starosta se zúčastnil Valné hromady ESKO – T v Hrotovicích.
Poplatky za likvidaci TKO na skládce v Petrůvkách zůstávají beze
změny.
Likvidace TKO v naší obci za rok 2016 činí 625,- Kč na občana.
VDV Vysočina – starosta se zúčastnil jednání ohledně veřejné
dopravy Vysočiny. Tento systém dopravy by měl být spuštěn v roce
2019. Byly vzneseny námitky na spoje s obcí Lesonice.

7.Závěr – usnesení
Starosta Libor Veselý přečetl závěrečné usnesení z VZ č. 19/2017
konaného dne 30.3.2017 v Cidlině.

Obecní zastupitelstvo po projednání :


schvaluje:

150.Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje ověřovatele zápisu pana Zdenka
Kosmáka pana Vladislava Šteflíčka a zapisovatelku paní Kamilu Veselou.
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se 0

151.Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje níže doplněný program jednání
ZOC o další dva body bez výhrad.
1.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.
Schválení programu
3.
Schválení Smlouvy s ÚP Třebíč o zřízení dvou míst pro veřejně
prospěšné pracovníky od 3.4.2017
4.
Schválení komise pro otevírání obálek pro zakázku – LED Veřejné
osvětlení
5.
Schválení podání žádosti z POV na rekonstrukci veřejného osvětlení
6.
Různé
7.
Diskuse a závěr
152. Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje Smlouvu s Úřadem práce Třebíč
na zřízení dvou pracovních míst pro veřejně prospěšné pracovniky.
Pracovní poměr, doba určitá 3.4.20178 až 31.10.2017.
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se 0

153.Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje zřízení komise pro otevírání
obálek ve věci zakázky Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci, ve
složení: Pavel Špaček, Vladislav Šteflíček a Antonín Sadil.
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 153 bylo schváleno.
154. Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje podání žádosti o dotaci z
Programu obnovy venkova na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 154 bylo schváleno.
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích, pozvánka
3) prezenční listina – hosté
30.3.2017

Zapisovatel: Kamila Veselá ………………………………………………………………
Ověřovatelé: V. Šteflíček
Ověřovatelé: Z. Kosmák

Podpis/dne ……………………………………….
Podpis/dne ……………………………………….

Starosta: ..................................... dne ...........................................
Místostarosta.............................................dne
Razítko obce Cidlina:

