Město Horní Cerekev
kraj Vysočina

Zápis a usnesení 7. zasedání zastupitelstva města
konané dne 11.9.2019
7. zasedání zastupitelstva města Horní Cerekev zahájil starosta města Milan
KUNST v 17.05 hodin. Přivítal členy zastupitelstva a spoluobčany. Konstatoval, že
je přítomno 13 členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tak usnášení
schopné.
Přítomni: p. Milan Kunst, pí. Markéta Vaňková DiS., pí. Hana Karafiátová, Ing.
Hana Ošancová, pí. Dagmar Kouřimská, p. Josef Šetek, Mgr. Vítězslav Skopal, Ing.
Zdeněk Měkuta, p. Jiří Přibyl, Mgr. Jakub Havel, p. Jakub Vidlák, p. Vladislav
Smejkal, p. Miroslav Kříž
Omluven: p. Jiří Benda DiS., pí. Danuše Petráková
+ 9 občanů doloženo prezenční listinou

Starosta města předložil navržený program s žádostí o doplnění programu o
bod: návrh na stažení žádosti o změnu plochy v územním plánu
Návrh programu:
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
2. Návrh na řešení finančního vyrovnání s firmou VODAK Humpolec s.r.o.
z realizace vodovodu v místní části Hříběcí v roce 2013.
3. Rezignace na člena kontrolního výboru. Návrh na jmenování nového
člena výboru.
4. Projednání výpovědi z nájmu nebytových prostor na adrese Tyršova
239 v Horní Cerekvi.
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5. Přehled plnění rozpočtu za období 01 – 08/2019 a porovnání daňových
příjmů k 31.8. za rok 2017,2018, 2019. Přehled přijatých rozpočtových
opatření v roce 2019.
6. Projednání obecně závazné vyhlášky č.9/2019 O stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí.
7. Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č.14-26/09 2018
8. Záměr směny pozemků v k.ú. Horní Cerekev dle přiloženého
geometrického plánu.
9. Projednání nové cenové nabídky na realizaci rekonstrukce kotelny v KD
Horní Cerekev.
10.Všeobecné informace k průběhu rekonstrukce ZŠ z pohledu zřizovatele
a provozovatele.
11.Informace z hospodaření v městských lesích.
12.Informace o záměru výstavby větrných elektráren v k.ú. Horní Cerekev.
13.Vyhodnocení letní sezóny v kamenolomu v Horní Cerekvi.
14.Návrh na stažení žádosti o změnu plochy v ÚP
15.Diskuse a závěr

Usnesení zm č.01/11-09-2019
Zastupitelstvo města schválilo předložený program s doplněním jednoho bodu
13x PRO, 0x PROTI, O SE ZDRŽEL usnesení bylo přijato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení zm č.02/11-09-2019
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu pí. Hanu Karafiátovou a Mgr.
Jakuba Havla, a jako zapisovatele paní Marii Vaňkovou.
13x PRO, 0x PROTI, 0x SE ZDRŽEL usnesení bylo přijato
------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu číslo 2 přizval starosta města jednatelku firmy VODAK Humpolec s.r.o.
Ing. Kučírkovou a Ing. Kumštara. Ing. Kučírková popsala průběh realizace díla a
jednotlivé postupy při stavbě.
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p. Smejkal poděkoval firmě za provedení díla a poděkoval za kvalitně odvedenou
práci, vznesl dotaz, proč firma VODAK Humpolec s.r.o. finanční prostředky ve výši
1 597 470,-Kč bez DPH nepožadovala od minulého vedení.
Ing. Kučírková odpověděla, že každý rok po bývalém starostovi, požadovala
úhradu, dle jejích slov minulý starosta žádal každý rok o odklad zaplacení
z důvodu nedostatku peněz a firma v rámci dobrých vztahů na odklad pokaždé
přistoupila.
Pan zastupitel Smejkal poznamenal, že se nikdy v minulém zastupitelstvu o
neuhrazené částce za vodovod v Hříběcí nemluvilo a zastupitelé s tímto dluhem
nikdy seznámeni nebyli.
Pan zastupitel Přibyl vznesl dotaz, zda proběhl nějaký písemný kontakt o uznání
dluhu mezi městem a firmou VODAK Humpolec s.r.o..
Ing. Kučírková odpověděla, že postup prací byl pravidelně zapisován do
stavebního deníku a průběh prací kontrolován Ing. Andrlem.
Pan zastupitel Kříž poznamenal, že také jako bývalý zastupitel neslyšel o
nedoplatku a politoval nad neúčastí bývalého starosty Ing. Andrleho, popř.
bývalého místostarosty p. Plešáka.
Starosta Milan Kunst doplnil, že rada města požádala firmu VODAK Humpolec
s.r.o. o zajištění stanoviska minulého vedení města.
Ing. Kučírková odpověděla, že se s Ing. Andrlem v uplynulých měsících
několikrát spojili, písemné stanovisko podepsat odmítl a řekl, že si nic nechce
pamatovat, nechce se k ničemu vyjadřovat a nechce již s touto záležitostí být
spojován. Pozvání na toto zastupitelstvo odmítl.
Pan zastupitel Přibyl se dotázal na navržený splátkový kalendář a vyjádřil
nesouhlas s navrženými třemi roky s odůvodněním velké finanční zátěže pro
město.
Starosta města doplnil, že na vedení města byl již předložen jeden návrh, a to se
započetím splácení již v roce 2019. Tento návrh vedení města odmítlo
s odůvodněním, že v roce 2019 nemáme vyčleněny žádné finanční prostředky na
splátky z rozpočtu města. Po projednání na radě města doporučuje v případě, že
zastupitelstvo rozhodne o uznání dluhu, splátky na 4-5 let.
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Starosta dále upozornil, že z důvodu neuhrazení této částky nebylo dílo ještě
zkolaudováno a firma VODAK Humpolec s.r.o. nepředá dokumentaci
potřebnou ke kolaudaci, dokud nedostane za stavbu zaplaceno.
Usnesení zm č.03/11-09-2019
Zastupitelstvo města rozhodlo dluh vůči firmě VODAK Humpolec s.r.o., uznat
s návrhem splátek na 5 let (4 x 320 000 Kč a 1 x 317 470,-Kč ) se započetím
splácení v roce 2020. Po uznání dluhu ze strany města předá firma VODAK
Humpolec s.r.o. potřebnou dokumentaci k provedení kolaudace celého díla.
11 x PRO, 1x PROTI, 1x SE ZDRŽEL usnesení bylo přijato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rezignaci člena kontrolního výboru paní
Danuše Petrákové. Dále byl projednán návrh předsedy kontrolního výboru na
jmenování nového člena a to paní Alenu Charvátovou.

Usnesení zm č.04/11-09-2019
Zastupitelstvo města rozhodlo na návrh předsedy kontrolního výboru jmenovat
za člena kontrolního výboru města paní Alenu Charvátovou.
13x PRO, 0x PROTI, O SE ZDRŽEL usnesení bylo přijato

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města projednalo předloženou výpověď z nájmu nebytových
prostor na adrese Tyršova 239 v Horní Cerekvi (lékárna U Trojice). Starosta
informoval zastupitele o důvodech uzavření lékárny, jimiž jsou hlavně nízké
obraty způsobené malou návštěvností, a o několika marných pokusech, získat
nového provozovatele lékárny. Dále informoval o finančních požadavcích
jediného zájemce, firmy Multi-pharm, s.r.o. které by v konečném součtu
znamenali pro město výdaj ve výši cca 63 tis./ročně.
V rozpravě pan zastupitel Mgr. Havel konstatoval, že by město nemělo finančně
podporovat lékárnu, která si na svůj provoz sama nevydělá, pokud ji podpoříme
na 1 rok, stejně problém pouze oddálíme a lékárna do budoucna zavře.
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Pan Smejkal upozornil, že pokud město nechce finančně podpořit provoz
Hříběcké hospody, nebylo by dobré podporovat ani provoz lékárny.
Starosta oponoval, že tyto dvě věci spolu rozhodně nesouvisí a na lékárně je
závislých mnoho starých lidí a maminek s malými dětmi, které mají pouze
omezené možnosti dostat se rychle k potřebným lékům. Nicméně, pokud místní
občané nebudou lékárnu navštěvovat a raději budou jezdit pro léky do větších
měst, nelze tuto službu dotovat dlouhodobě.
Pan radní Vidlák vznesl návrh, zda nelze starším občanům zajistit dodávky léků
prostřednictvím Charity, která ve městě zajišťuje podobné služby pro některé
obyvatele pečovatelských domů, ale i jiné občany.
Starosta konstatoval, že tento způsob je reálný, ale obyvatelé by museli
s Charitou uzavřít smlouvu a tuto službu si sami platit.
Paní Vidláková z občanské veřejnosti se nabídla, že by léky potřebným klidně
dovážela, ale dále vznesla připomínku, že hlavně u léků na recept potřebuje jejich
uživatel znát dávkování, způsob podání a jiné informace, které uživateli sdělí
právě pouze odborný pracovník lékárny.
Pan zastupitel Přibyl vyjádřil stanovisko, že provoz lékárny pouze několikrát
týdně nemá pro naše občany význam.

Usnesení zm č.05/11-09-2019
Zastupitelstvo města pověřilo vedení města k jednání s firmou Multi-pharm s.r.o.
a předložit jí nabídku na uhrazení provozního příspěvku ve výši 30 tis.Kč/rok. A
uzavřít smlouvu na dobu určitou – 1rok.
9x PRO, 2x PROTI, 2x ZDRŽEL SE usnesení bylo přijato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města projednalo předložené informace o hospodaření města a
rozpočtové opatření 1 až 4. Paní místostarostka podala vysvětlující informace
k předloženým materiálům.
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Usnesení zm č.06/11-09-2019
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí přehled plnění rozpočtu za období 01 –
08/2019 a porovnání daňových příjmů k 31.8. za rok 2017,2018, 2019. Dále pak
přehled přijatých rozpočtových opatření v roce 2019.
13x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města projednalo předložené návrhy Obecně závazných vyhlášek
pro zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti. Paní místostarostka
okomentovala tři předložené návrhy ( A, B, a C ) a výši finančního přínosu do
rozpočtu města z jednotlivých návrhů.
Pan radní Vidlák vznesl dotaz, zda je tento krok nutný a nebylo by dobré raději
hledat úspory v rozpočtu.
Paní místostarostka upozornila, že pokud bychom schválili variantu B, nebo C,
tato částka by pokryla náklady na roční splátku firmě VODAK Humpolec s.r.o. za
práce na vodovodu V Hříběcí, kterou dnes zastupitelstvo schválilo.
Starosta zmínil, že poslední vyhláška upravující místní koeficient byla vydána
v roce 2009 a výše těchto koeficientů již dávno neodpovídají realitě a potřebám
města.
Pan zastupitel Kříž požádal o dovysvětlení předložené tabulky.
Paní místostarostka dovysvětlila, že návrh „A“ obsahuje zvýšení koeficientu
plošně i v místních částech na 2. Varianta „B“ zvyšuje koeficient v místních
částech na 1,4 a v Horní Cerekvi na 1,6 a varianta „C“ zvyšuje koeficient jednotně
na 1,6. Přínos do rozpočtu dle návrhu „A“ by byl 1 551 575,-Kč, dle návrhu „B“
354 356,-Kč a dle návrhu „C“ 383 956,-Kč
Pan radní Vidlák konstatoval, že mu připadá nesmyslné zvyšovat místní
koeficient na splácení dluhu z minulých let, za které současné zastupitelstvo
nemůže.
Pan zastupitel Ing. Měkuta vznesl dotaz, zda je nutné některou variantu schválit
dnes a nebylo by lepší o tomto tématu diskutovat delší dobu a více ho projednat.
Paní místostarostka odpověděla, že pokud nezvýšíme místní koeficient dnes, tak
vzhledem ke lhůtám pro platnost obecně závazných vyhlášek a skutečnosti, že
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finanční úřad potřebuje platnou vyhlášku do 30.9.2019, aby mohla platit od roku
1.1.2020.
Starosta odpověděl, že pověřený pracovník FÚ, který nám návrhy kontroloval
měl dovolenou a potvrzení správnosti nám vydal teprve v úterý 10.9.2019.
Pan Přibyl konstatoval, že částka cca 350tis. je zanedbatelná a nicotná pro
rozpočet města a navrhl se vrátit k tomuto bodu příští rok a zvýšit koeficient na
2.
Pan Vidlák podal protinávrh odložit projednávání na neurčito se započetím
projednávání zvyšování koeficientu na rok 2020.

Usnesení zm č.07/11-09-2019
Zastupitelstvo města projednalo návrh pana radního Jakuba Vidláka na odložení
projednávání zvyšování místního koeficientu pro výši daně z nemovitosti na
neurčito s počátkem projednávání v roce 2020.
6x PRO, 2x PROTI, 5x ZDRŽEL SE usnesení nebylo přijato

Usnesení zm č.08/11-09-2019
Starosta města podal návrh na zvýšení koeficientu pro placení daně
z nemovitosti ve variantě „B“ tj. 1,6 v Horní Cerekvi a 1,4 v místních částech
s platností od 1.1.2020

7x PRO, 4x PROTI, 2x ZDRŽEL SE usnesení nebylo přijato

K bodu č.6 schváleného programu nebylo přijato žádné usnesení.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu usnesení č.14-26/9 2018
Paní místostarostka vysvětlila, že usnesení, které tímto měníme, neodpovídalo
geometrickému plánu, a i forma není zcela v souladu s platnými předpisy.
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Usnesení zm č.09/11-09-2019
Zastupitelstvo města souhlasí svým usnesením č.09/11-09-2019 s prodejem
pozemku p.č. 189/2 o výměře 227 m2 a 183/11 o výměře 161 m2 dle GP č. 1024/2019 vše v k.ú. Turovka z majetku města Horní Cerekev pí. Marcele
Nápravníkové, Ústrašín 34, p. Davidovi Valentovi, Moraveč 26 a p. Jiřímu
Valentovi, Pelhřimov 1808. Dále souhlasí s nákupem pozemku p.č. 187/2 o
výměře 21 m2 v k.ú. Turovka do majetku města dle GP č. 102-4/2019. Prodej i
nákup bude uskutečněn za cenu 25 Kč/m2. Úřední poplatky zaplatí navrhovatelé
( pí. Nápravníková a p. David a Jiří Valentovi)
13x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města dále projednávalo návrh na směnu pozemku v k.ú. Horní
Cerekev z majetku města p.č. 132/11 za pozemky p.č. 147/4 a 2592/33 z majetku
Ing. Bohumila Kratochvíla, vše dle GP č. 931-88/2019. Směna byla projednána a
odsouhlasena radou města Horní Cerekev.

Usnesení zm č.10/11-09-2019
Zastupitelstvo města souhlasí se směnou pozemku v k.ú. Horní Cerekev
z majetku města p.č. 132/11 za pozemky p.č. 147/4 a 2592/33 z majetku Ing.
Bohumila Kratochvíla dle GP č. 931-88/2019. Zastupitelstvo města pověřilo
starostu města k podpisu předloženého návrhu směnné smlouvy.
12x PRO, 0x PROTI, 1x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města projednalo nový návrh na rekonstrukci kotelny v KD Horní
Cerekev. Starosta informoval o požadavku firmy Jihlavské kotelny s.r.o. na
navýšení ceny za dílo.
Paní místostarostka seznámila zastupitele s původním odhadem na rekonstrukci
a s aktuální částkou za rekonstrukci. Původní částka byla ve výši z 1 995 tis. Kč
bez DPH nová nabídka činí cca 2 825 tis. Kč
Pan Přibyl vznesl dotaz na kolik let jsou navrženy odpisy. Paní místostarostka
podala informaci, že odpisy jsou na 15 let.
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Pan Přibyl konstatoval, že by bylo lepší si vzít úvěr u banky a město by to vyšlo
levněji.
Paní místostarostka odpověděla, že tato rekonstrukce byla projednávána a
schválena už minulým zastupitelstvem před podzimními volbami. Dále
konstatovala, že současná kotelna je již za hranicí životnosti a nemá již platné
revize potřebné pro bezpečný provoz.
Starosta konstatoval, že pokud na nabídku přistoupíme, dojde k realizaci ještě
v letošním roce od poloviny října do konce listopadu.

Usnesení zm č.11/11-09-2019
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo předloženou cenovou nabídku na
rekonstrukci kotelny v KD. Pověřilo vedení města k uzavření smlouvy s firmou
Jihlavské kotelny s.r.o.
12x PRO, 0x PROTI, 1x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města přistoupilo k projednávání bodu č. 10 z navrženého
programu. Starosta města požádal pana zastupitele a zároveň ředitele ZŠ Mgr.
Skopala o informace k průběhu realizace rekonstrukce z pohledu provozovatele
školy. Pan ředitel seznámil zastupitele s fotodokumentací a s průběhem prací.
Poté starosta požádal paní místostarostku o komentář k rekonstrukci z pohledu
zřizovatele.
Paní místostarostka informovala zastupitele o financování celého díla a velké
nákladnosti, o změnách, které bylo nutné dělat a o průběhu výběrových řízeních
na jednotlivé dodávky nábytku, IT technologií, pomůcek a sadových úprav.

Usnesení zm č.12/11-09-2019
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložené informace o průběhu realizace
rekonstrukce ZŠ z pohledu zřizovatele a provozovatele.

13x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení zm č.13/11-09-2019
K bodu číslo 11. navrženého programu přečetl starosta města předložené
podklady OLH p. Petra Topky. Paní místostarosta doplnila zprávu o novém
odběrateli, kterého se OLH povedlo zajistit jako náhradu za výpadek dodávek
dřeva do Číny, dále doplnila informace o úspěšných dotačních žádostech.

13x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta města informoval zastupitele o poslední schůzce se zástupci firmy
Meridian Nová energie s.r.o. a zástupci dotčených obcí (Horní Cerekve, Počátek,
Batelova a Horní Vsi), která se uskutečnila z podnětu starosty Milana Kunst na
MěÚ v Horní Cerekvi dne 5.9. 2019. Zástupci obcí byli seznámeni s poslední
nabídkou kompenzací za výstavbu větrných elektráren na svých katastrálních
územích, dále prodiskutovali stále platné záporné stanovisko Kraje Vysočina
k výstavbě větrných elektráren na území kraje a malou podporu vlády
k obnovitelným zdrojům energie.

Usnesení zm č.14/11-09-2019
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložené informace o schůzce zástupců
dotčených obcí z okolí města Horní Cerekev a rozhodlo v nejbližší době
nevyslovit žádné závazné stanovisko k vydání souhlasu s výstavbou větrných
elektráren na svém katastrálním území.
13x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 13 z programu starosta města předložil vyúčtování příjmů a výdajů,
informoval zastupitele o občasných dotazech hlavně cizích návštěvníků na
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provoz kiosku. Z předložených materiálů vyplynulo, že letní sezona v lomu, bez
provozování bufetu přinesla po odečtení výdajů do městské pokladny cca 50
tis.Kč
Usnesení zm č.15/11-09-2019
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o průběhu letní sezony
v lokalitě kamenolomu v Horní Cerekvi. Zastupitelstvo bylo seznámeno
s příjmem 50 tis.Kč po odečtení výdajů.
13x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo projednalo doplněný bod č.14 programu, jímž bylo stažení žádosti
pana Jana Volce z Hříběcí o změnu plochy v ÚP města Horní Cerekev u pozemku
p.č. 194/1 v k.ú. Hříběcí.
Usnesení zm č.16/11-09-2019
Zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí pana Jana Volce a rozhodlo, že
změna plochy v ÚP města Horní Cerekev u pozemku p.č. 194/1 v k.ú. Hříběcí
nebude zahrnuta do řešení změny č.4 ÚP Horní Cerekev.

13x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------V diskusi vznesl pan Jiří Přibyl dotaz na termín vyhlášení výběrového řízení na
sadové úpravy v okolí ZŠ Horní Cerekev.
Paní místostarosta informovala, že forma výběrového řízení byla konzultována
s firmou Svazek obcí mikroregionu Stražiště. Osloveni byly tři dodavatelé
k předložení cenové nabídky.
Pan Přibyl vznesl další dotaz, zda vedení města ví o výstavbě v areálu Hotelu
Rustikál.
Paní místostarostka odpověděla, že na stavební úpravy byl vydán souhlas a již
proběhlo kolaudační řízení.
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Pan Přibyl vznesla další dotaz, a to na městem podanou žádost na pořízení
dopravního automobilu pro potřeby SDH Horní Cerekev a na výši této částky.
Paní místostarostka informovala, že žádost byla konzultována s vedením SDH a
částka v žádosti vyšla z jejich podnětu. Dále informovala, že podrobnější
informace předloží na příštím zastupitelstvu.

Dále se pan Jiří Přibyl pohoršoval nad zdražením nájmu v hospodě v místní části
Hříběcí. Konstatoval, že je to jediné kulturní zařízení v této místní části a zvýšení
nájmu o 5 tis Kč ročně bude pro současného provozovatele likvidační.
Starosta města odpověděl, že se současným nájemcem jednal o zvýšení nájmu
osobně a také společně s osadním výborem. Sdělil, že dle vyjádření nájemníka
hodlá podat výpověď z nájmu stejně, zvýšení nájemného toto jeho rozhodnutí
pravděpodobně pouze o tři měsíce uspíší. Dále informoval, že hospoda v Hříběcí
je dle sdělení nájemníka prodělečná, denní návštěvnost je minimální a v letních
měsících mu výrazně krátí tržby časté akce pořádané místním spolkem HPP
Hříběcí na fotbalovém hřišti a provozování klubu v Hříběcí „U Šimků“.
Pan Smejkal navrhl podpořit provoz hospody fůrou dřeva na topení z městských
lesů, čímž by ulevil nájemci od výše platby za energie v zimní období.
Starosta konstatoval, že provoz hospody mohou podpořit pouze místní
obyvatelé svými častějšími návštěvami, pokud sami občané toto zařízení
využívají minimálně, tak není pro koho pak vlastně tento objekt udržovat. Pokud
celý problém vyřeší fůra dřeva, tak v současné době asi není problém tuto pomoc
nájemníkovi poskytnout. V současné době je provoz tohoto zařízení navíc
omezen z důvodu dlouhodobého onemocnění nájemníka.

Pan zastupitel Jiří Přibyl se dále dotazoval, zda dojde k opravě asfaltové plochy
před jeho domem v ulici Na Sádkách v Horní Cerekvi, která utrpěla při vedení
objízdné trasy v době rekonstrukce náměstí.
Starosta odpověděl, že ve smlouvě s firmou opravující náměstí žádná informace
o opravách objízdných tras není a že ulice Na Sádkách je ve velmi slušném stavu
oproti jiným místním komunikacím, které by si opravu zasloužili mnohem více.
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Paní Šimková z občanské veřejnosti se dotazovala, proč dochází k manipulaci
s hlínou v okolí shromažďovacího místa „U Brůdku“.
Starosta odpověděl, že zavážku hlínou v blízkosti lokality „U Brůdku“, neprovádí
město Horní Cerekev, ale majitel pozemku sousedícího s naším shromažďovacím
místem.
Pan zastupitel Mgr. Skopal v závěru poděkoval paní místostarostce za energii,
kterou vkládá do součinnosti při rekonstrukci školy a městu za poskytnuté
pomocné síly při stěhování a úklidu.
Paní místostarostka informovala o zřízení oficiálních facebookových stránek
města Horní Cerekev.

Paní Drdová z občanské veřejnosti se pohoršovala nad neustále se opakujícím
znečišťováním okolí smuteční obřadní síně odpadky a navrhla instalaci
kamerového systému.
Starosta odpověděl, že o problému v této části města ví a ke smuteční síni posílá
několikrát týdně úklidovou četu města. Dále informoval, že kamerový systém je
velice nákladný a z důvodu ochrany soukromí ho nelze umístit kamkoliv.

Starosta města v závěru poděkoval zastupitelům za aktivní přístup
k projednávaným bodům a občanům města za účast na dnešním jednání a ve
20,30 hod. ukončil zasedání.

Zápis ověřil:

Starosta města

Hana Karafiátová

Milan KUNST

Mgr. Jakub Havel

Dne 18.9.2019

vyvěšeno: 18.9.2019
sejmuto:
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