Město Horní Cerekev
kraj Vysočina

Zápis a usnesení
z 2. jednání zastupitelstva města konané dne
3.12.2018
2. zasedání zastupitelstva města Horní Cerekev zahájil starosta města Milan
KUNST v 17.05hodin. Přivítal členy zastupitelstva a spoluobčany. Vyslovil
potěšení nad velkou účastí občanů města.
Přítomni: p. Milan Kunst, pí. Markéta Vaňková DiS., pí. Hana Karafiátová, Ing.
Hana Ošancová, Mgr.Vítězslav Skopal, Ing. Zdeněk Měkuta, Ing. Jaroslav Andrle,
Mgr. Jakub Havel, p. Jakub Vidlák, p. Jiří Benda, p. Vladislav Smejkal, p. Miroslav
Kříž
Omluven: p. Jiří Přibyl
Omluven s příslibem brzkého příchodu: p. Josef Šetek
+ 24 občanů
V úvodu v souladu s ustanovením § 69 odst.2 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích,
složil nový člen zastupitelstva města pí. Danuše Petráková slavnostní slib: „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“
Starosta města Milan Kunst poblahopřál nově zvolené zastupitelce a předal
osvědčení o zvolení. Dále konstatoval, že zastupitelstvo města je usnášení
schopné.
Starosta města Milan Kunst předložil návrh programu + návrh na doplnění
programu:
1.Zahájení a procesní záležitosti
a) schválení programu 2.zasedání zastupitelstva města

b) určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
c) schválení zápisu a usnesení z 1.zasedání zastupitelstva města, konané
5.11.2018
d) informace o kompetencích rady města
e) informace o kompetencích zastupitelstva města
f) pravidla vzájemné komunikace a spolupráce rady města a zastupitelstva
města
g) jednací řád zastupitelstva města Horní Cerekev
2.Finanční problematika
a)
b)
c)
d)

návrh na vyhlášení rozpočtového provizória na rok 2019
časový harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města na rok 2019
pravidla mezi RM a ZM pro pořizování rozpočtových změn
finanční vypořádání s Ing. Andrlem

3.Majetková problematika
a) pronájem bytů v DPS I. a II.
b) pronájem bytů v ulici Březinova 234
4.Různé
a) jmenování členů osadních výborů
b) jmenování členů výborů města – finančního a kontrolního
5. Diskuze a závěr
Návrh na doplnění programu 2.zasedání zastupitelstva města Horní Cerekev
konaného dne 3.12.2018
Navrhuji doplnit program jednání:
v bodu č.2 Finanční problematika, pouze vzít na vědomí písm. d) finanční
vyrovnání po skončení funkčního období uvolněného člena zastupitelstva
v bodu č.2 Finanční problematika, doplnit a vzít na vědomí písm. e) finanční
vypořádání po skončení funkčního období neuvolněného člena zastupitelstva
Odůvodnění: zastupitelstvo města nerozhoduje o výši odměny uvolněného ani
neuvolněného člena zastupitelstva, toto je dáno zákonem, nicméně se jedná o
veřejné prostředky a zastupitelstvo by s těmito částkami mělo být seznámeno,
navíc nejbližší rada města bude schvalovat rozpočtovou změnu č.6, jejíž součástí
bude i toto finanční vypořádání.

V bodu č.2 Finanční problematika, doplnit bod f) vzít na vědomí informace
ředitele ZŠ Mgr. Skopala o probíhajících projektech v objektu ZŠ a jejich řešení
V bodu č.2 Finanční problematika, doplnit bod g) informace o rozpracovaných
investičních záměrech (chodník Hříběcí, VO prodloužení v ulici Tyršova a VO a VR
v Chrástově)
V bodu č.2 Finanční problematika, doplnit bod h) informace o finanční situaci
města Horní Cerekev ke dni 31/10 2018.
V bodu č.3 Majetková problematika pouze informovat a vzít na vědomí postup
rady města při vyřizování žádostí o pronájmech bytů v majetku města.
V bodu č.4 Různé navrhuji doplnit bod c) Projednání a schválení materiálu:
Obecně závazná vyhláška města Horní Cerekev č.1/2019 O místních poplatcích
Odůvodnění: vzhledem ke změně zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích,
bylo nutné změnit i původní vyhlášku z roku 2011, která je již nevyhovující.
V bodu č.4 Různé, navrhuji doplnit bod d) založení prvků „ulice“
Přikládám komentář Ing. Tomana z odboru výstavby Městského úřadu Horní
Cerekev s mapkou lokality a navrhuji ulici pojmenovat „Kaštanová“

Bod č.2d) byl na návrh Ing. Andrleho vyřazen z programu
Hlasování: 7 x PRO, 2 x PROTI, 4 x ZDRŽEL
Bod č.2e) byl na návrh Ing. Andrleho vyřazen z programu
Hlasování: 7 x PRO, 2 x PROTI, 4 x ZDRŽEL
Do jednání zastupitelstva se zapojil p. Josef Šetek. Počet členů stoupl na 14.
Bod č.4c) na návrh Ing. Andrleho vyřazen z programu
Hlasování: 5 x PRO, 2 x PROTI, 7 x ZDRŽEL
Bod č.4d) na návrh Ing. Andrleho a p. Šetka vyřazen z programu
Hlasování: 6 x PRO, 0 x PROTI, 8 x ZDRŽEL

Program byl schválen v tomto znění:
1.Zahájení a procesní záležitosti
a) schválení programu 2.zasedání zastupitelstva města
b) určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
c) schválení zápisu a usnesení z 1.zasedání zastupitelstva města, konané
5.11.2018
d) informace o kompetencích rady města
e) informace o kompetencích zastupitelstva města
f) pravidla vzájemné komunikace a spolupráce rady města a zastupitelstva
města
g) jednací řád zastupitelstva města Horní Cerekev
2.Finanční problematika
a)
b)
c)
d)
e)
f)

návrh na vyhlášení rozpočtového provizória na rok 2019
časový harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města na rok 2019
pravidla mezi RM a ZM pro pořizování rozpočtových změn
finanční vypořádání s uvolněným členem zastupitelstva-zrušen
finanční vypořádání s neuvolněným členem zastupitelstva-zrušen
informace Mgr. Skopala o probíhajících projektech v objektu ZŠ a jejich
řešení
g) informace o rozpracovaných investičních záměrech (chodník Hříběcí, VO
prodloužení v ulici Tyršova a VO a VR v Chrástově)
h) informace o finanční situaci města Horní Cerekev ke dni 31/10 2018
3.Majetková problematika
a) informace o postupu rady města při pronájmu bytů v DPS I.a II.
b) informace o postupu rady města při pronájmu bytů v ulici Březinova 234
4.Různé
a) zřízení a jmenování členů osadních výborů
b) zřízení a jmenování členů výborů města – finančního a kontrolního
5. Diskuze a závěr

Usnesení zm č.01/03-12-2018
Zastupitelstvo schválilo upravený program 2.zasedání zastupitelstva města
předložený starostou města.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.02/03-12-2018
Zastupitelstvo určilo ověřovatele zápisu pí. Hanu Karafiátovou a p. Miroslava
Kříže, jako zapisovatelku pí. Marii Vaňkovou.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.03/03-12-2018
Zastupitelstvo schválilo zápis z 1.zasedání, ze dne 5.11.2018. Zápis byl ověřen
a podepsán ověřovateli, a řádně vyvěšen v elektronické a papírové podobě na
úřední desce města.
Ing. Andrle upozornil na formální nedostatky (pravopisné chyby).
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.4/03-12-2018
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace předložené starostou města, o
kompetencích rady města.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.5/03-12-2018
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace předložené starostou města, o
kompetencích zastupitelstva města.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.6/03-12-2018
Zastupitelstvo města schválilo „Pravidla komunikace a spolupráce mezi radou
a zastupitelstvem města Horní Cerekev“ předložené starostou města
S projednanou úpravou:
všichni členové zastupitelstva dostanou upozornění na konání jednání rady
3 dny před konáním jednání rady města formou SMS, nebo emailem
svou případnou účast na zasedání rady města potvrdí stejnou formou
SMS/Email.
Zastupitelstvo města pověřilo radu města k pořizování rozpočtových opatření.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL . Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.7/03-12-2018
Zastupitelstvo města schválilo jednací řád zastupitelstva města Horní Cerekev
předložený starostou města a to bez výhrad.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.8/03-12-2018
Zastupitelstvo města schválilo návrh starosty města na rozpočtové
provizorium na rok 2019 se změnou: rozpočet města na rok 2019 bude schválen
zastupitelstvem města nejpozději do 15.3.2019.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.9/03-12-2018
Zastupitelstvo města schválilo návrh starosty na předložený časový
harmonogram přípravy schválení rozpočtu 2019 se změnou termínu pro
konečné schválení rozpočtu do 15.3.2019.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.10/03-12-2018
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace a prezentaci Mgr. Skopala o
prováděných a chystaných investičních akcích v ZŠ.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.11/03-12-2018
Zastupitelstvo města schválilo 2.etapu rekonstrukce ZŠ.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.12/03-12-2018
Zastupitelstvo města schválilo na návrh Mgr. Skopala , pověřit radu města
schválením smlouvy se společností EUPORA s.r.o. na administraci projektu
„Instalace VZT jednotek s rekuperací do dvou tříd ZŠ Horní Cerekev“ v hodnotě
0,-Kč.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.13/03-12-2018
Zastupitelstvo města schválilo na návrh Mgr. Skopala, pověřit radu města
schválením smlouvy se společností EUPORA s.r.o. na organizaci zadávacího
řízení projektu „Instalace VZT jednotek s rekuperací do dvou tříd ZŠ Horní
Cerekev“ v hodnotě 29 000,-Kč včetně DPH.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.14/03-12-2018
Zastupitelstvo města schválilo návrh Mgr. Skopala, pověřit radu města
schválením smlouvy se společností EUPORA s.r.o. na administrativní podporu
a služby pro získání Rozhodnutí o získání dotace na akci „Instalace VZT jednotek
s rekuperací do dvou tříd ZŠ Horní Cerekev“ v hodnotě 29 000,-Kč včetně DPH.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL Usnesení bylo přijato

Usnesení zm č.15/03-12-2018
Zastupitelstvo města pověřilo na návrh Mgr. Skopala radu města
vypracováním návrhu strategického rozvojového plánu města Horní Cerekev
a to do příštího zasedání zastupitelstva města.
14 x PRO, O x PROTI, O x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato

Usnesení zm č.16/03-12-2018
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace starosty města o probíhajících
a připravovaných investičních akcích:
VO v ulici Tyršova, VO a VR v místní části Chrástov, chodníky v místní části
Hříběcí.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.17/03-12-2018
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace Ing. Andrleho o finanční
situaci města a obhajobu míry zadlužení města.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.18/03-12-2018
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace starosty města o postupech
rady města při schvalování žádostí o umístění do bytů v DPS I. a DPS II., a do
městských nájemních bytů.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.19/03-12-2018
Zastupitelstvo města zřídilo osadní výbory v místních částech Hříběcí, Těšenov
a Chrástov. Výbory byly zřízeny jako tříčlenné.
Jako předsedy osadních výborů zvolili zastupitelé v Hříběcí pana Jakuba Mácu,
V Těšenově Markétu Vaňkovou DiS. a v Chrástově paní Jitku Křížkovou.

Členové osadních výborů byli zvoleni takto v Hříběcí: Marcela Kroupová, Dana
Brhláčová, v Těšenově: Jaroslav Borový, Josef Palán, v Chrástově: Ing. Milan
Křížek, František Charvát.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.20/03-12-2018
Zastupitelstvo města na návrh starosty města pověřilo Ing. Zdeňka Měkutu ke
komunikaci mezi občany místní části Turovka a městským úřadem Horní
Cerekev.
13 x PRO, 0 x PROTI, 1 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.21/03-12-2018
Zastupitelstvo města rozhodlo na návrh starosty města zřídit finanční výbor.
Počet členů byl stanoven na tři.
Předsedou byl zvolen člen zastupitelstva Ing.Zdeněk Měkuta, jako členky
finančního výboru byly zvoleny Ing. Hana Ošancová a paní Dana Brhláčová.
11 x PRO, 0 x PROTI, 2 x ZDRŽEL 1 x NEPŘITOMEN. Usnesení bylo přijato.

Usnesení zm č.22/03-12-2018
Zastupitelstvo města rozhodlo na návrh starosty města zřídit kontrolní výbor.
Počet členů byl stanoven na tři.
Předsedou byl zvolen člen zastupitelstva Jiří Benda DiS, jako členky finančního
výboru byly zvoleny Marie Vaňková, Danuše Petráková.
14 x PRO, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽEL. Usnesení bylo přijato.

Diskuse:
• Ing. Andrle reagoval na informaci starosty města o předání kanceláře se
zcela smazanými počítači tím, že data která na nich byla uložena vytvořil

svou hlavou a považuje je za své dílo, které nikomu nebude dávat
zadarmo na zlatém podnose a proto je nechal odborně odstranit.
Starosta města reagoval, že práce vykonaná na městském zařízení
v pracovní době by měla zůstat tam, kde byla vytvořena a vyslovil
politování nad tímto činem.

• Ing. Andrle informoval, že zaregistroval zprávy o zasahování jednotlivých
zaměstnanců městského úřadu do práce jiných zaměstnanců městského
úřadu. Starosta reagoval, že takové informace nemá. Ing. Andrle
reagoval, že je starosta asi špatným funkcionářem. Starosta konstatoval,
že tuto poznámku komentovat nebude.
• Ing. Zdeněk Měkuta vyslovil politování nad průběhem schůze a
konstatoval, že pokud ze zasedání budeme dělat rétorické cvičení,
k ničemu podstatnému se nedostaneme a požádal pro příští zasedání o
konkrétnější průběh schůze.
• Mgr. Skopal poděkoval všem zastupitelům za vstřícná rozhodnutí
k problematice ZŠ.
• Z občanské veřejnosti pan Němec, předseda MO ČSV poděkoval městu
za dobrou spolupráci a předal starostovi města Certifikát o vytvoření
rekordu za nejvíce vysázených lip v jednom kraji v rozmezí 10 dnů
(548 lip v rozmezí 19.-28.10.2018)
Starosta města poděkoval za certifikát a přislíbil umístění na městském
úřadě.
• Pan Šiman vznesl politování nad chováním Ing. Andrleho vzhledem
k novému vedení města, hlavně k panu starostovi, Konstatoval, že je
smutné, že ho nedokáže oslovovat pane starosto.
•
• Pan Malát z Nového Rychnova vyjádřil obdiv nad prací Mgr. Skopala
v přípravě projektu na Zkvalitnění podmínek pro výuku vybraných
odborných předmětů na ZŠ Horní Cerekev z programu IROP (Integrovaný
regionální operační program).
Mgr. Skopal poděkoval panu Malátovi za pochvalu.

2.zasedání zastupitelstva města ukončil starosta města ve 20.30 hodin.

Zápis vypracoval dne 11.12.2018 starosta města Milan KUNST.

Ověřovatelé zápisu:
Hana Karafiátová
Miroslav Kříž

