Město Horní Cerekev
kraj Vysočina

Zápis a usnesení z 8.jednání zastupitelstva města
konané dne 20.11.2019
4. zasedání zastupitelstva města Horní Cerekev zahájil starosta města Milan
KUNST v 17.05hodin. Přivítal členy zastupitelstva a spoluobčany. Konstatoval,
že je přítomno 14 členů z 15 ti členného zastupitelstva města, a zastupitelstvo
je tak usnášení schopné.
Přítomni: p.Milan Kunst, pí.Markéta Vaňková DiS., pí.Hana Karafiátová,
Ing.Hana Železná, p. Josef Šetek, Mgr.Vítězslav Skopal, Ing.Zdeněk Měkuta,
p.Jiří Přibyl, Mgr.Jakub Havel, p.Jiří Benda, pí. Danuše Petráková, p. Vladislav
Smejkal, pí. Dagmar Kouřimská
Omluven: p.Jakub Vidlák
+ 7 občanů doloženo prezenční listinou

Starosta města předložil navržený program
1. Schválení programu 8.zasedání zastupitelstva.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
3. Bližší seznámení s pořizovanou změnou ÚP č.4
4. Návrh na zvýšení čtenářských poplatků v městské knihovně.
5. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č.03/11-09-2019.
6. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č.06/09-01-2019.
7. Návrh na vyhlášení rozpočtového provizoria na rok 2020.
8. Návrh časového harmonogramu přípravy rozpočtu města na rok 2020.
9. Projednání OZV č.9/2019 o místním poplatku ze psů.
10.Projednání OZV č.10/2019 o místním poplatku z pobytu.
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11.Projednání OZV č.11/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
12.Projednání OZV č.12/2019 o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejných prostranstvích. – zrušeno projednávání
13.Rozpočtové opatření č.5 a 6.
14.Projednání meziúčetní uzávěrky města za 3Q 2019.
15.Projednání meziúčetní uzávěrky MŠ za 3Q 2019 a přehled čerpání PP.
16.Projednání meziúčetní uzávěrky ZŠ za 3Q 2019 a přehled čerpání PP.
17.Projednání Kupní smlouvy o odkupu podílů na pozemcích p.č. 851/2,
p.č. 2654/4 a p.č. 2654/5 dle LV č.971 v k.ú. Horní Cerekev.
18.Projednání plánu inventur k 31.12.2019.
19.Projednání směrnic týkajících se majetku města.
20.Projednání změny doručování podkladů pro jednání zastupitelstva.
města.
----------------------------------------------------------------------------------------------------21.Žádost o revokaci usnesení zm č.17-13/06/2018
22.Projednání převodu majetku města Horní Cerekev pořízeného při
realizaci akce „Zkvalitnění podmínek pro výuku odborných předmětů
na ZŠ Horní Cerekev“ do majetku ZŠ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------23.Návrh na uzavření „Dohody o provedení práce“ mezi městem Horní
Cerekev a členem zastupitelstva města.
24.Projednání kupní smlouvy na prodej pozemku z majetku města za
účelem výstavby RD.
25.Diskuse a závěr

Usnesení zm č.01/20-11-2019
Zastupitelstvo města schválilo předložený program.
14x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Usnesení zm č.02/20-11-2019
Zastupitelstvo města schválilo navržené ověřovatele zápisu pí. Dagmar
Kouřimskou a pana Ing. Zdeňka Měkutu, a jako zapisovatele paní Marii
Vaňkovou.
14x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato

------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.4 byl přizván Ing. Arch. Janko za architektonický ateliér Štěpán, který
změnu ÚP č.4 města Horní Cerekev zpracovává. Informoval zastupitele a
občanskou veřejnost o rozsahu plánované změny, dále o procesu schvalování a
vysvětlil způsob financování změny ÚP a důvod finanční spoluúčasti města
Horní Cerekev ve výši 40 tis.Kč.

Usnesení zm č.03/20-11-2019
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o připravované změně ÚP č.4
města Horní Cerekev.

14x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE usnesení bylo přijato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města dále projednávalo návrh pana M. Václavíka na zvýšení
ročních čtenářských poplatků v místní knihovně. Pan Václavík upozornil na
poslední zvyšování poplatků v roce 2002 a konstatoval, že výše poplatků je na
minimální částce. Zmínil knihovny v okolních, podobně velkých městech, kde
roční poplatek činí obvykle 100,-Kč.
Návrh na zvýšení ročního poplatku pana Václavíka zněl:
Dospělí ze 40,-Kč na 70,-Kč/rok
Důchodci a studenti z 25,-Kč na 50,-Kč/rok
Děti do 15 let z 15,-Kč na 30,-Kč/rok
Držitelé ZTP zdarma
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Protinávrh podal pan zastupitel Josef Šetek a to:
Dospělí ze 40,-Kč na 70,-Kč/rok
Důchodci a studenti z 25,-Kč na 50,-Kč/rok
Děti do 15 let 15,-Kč/rok ponechat ve stejné výši
Držitelé ZTP zdarma.

Zastupitelstvo města projednalo protinávrh pana zastupitele Josefa Šetka,
souhlasit se zvýšením ročního čtenářského poplatku, dle návrhu pana
Václavíka, ale s ponecháním částky 15,-Kč/rok u dětí do 15 let.
2x PRO, 8x PROTI, 3x ZDRŽEL SE, návrh na usnesení nebyl přijato

Usnesení zm č.04/20-11-2019
Zastupitelstvo města projednalo původní žádost pana M. Václavíka a souhlasí
s návrhem na zvýšení ročního čtenářského poplatku v místní knihovně od
1.1.2020 ve výši:
Dospělí ze 40,-Kč na 70,-Kč/rok
Důchodci a studenti z 25,-Kč na 50,-Kč/rok
Děti do 15 let z 15,-Kč na 30,-Kč/rok
Držitelé ZTP zdarma

12x PRO, 0x PROTI, 2x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města projednalo návrh na zrušení usnesení č.03/11-09-2019,
jímž se město Horní Cerekev zavázalo uznat požadovaný nedoplatek ve výši
1 597 470,-Kč firmě VODAK Humpolec s.r.o. Vzhledem k nově zjištěným
skutečnostem, starosta města podal návrh uvedené usnesení zrušit.
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V rozpravě starosta informoval zastupitele u schůzce s jednatelkou fa. VODAK
Humpolec s.r.o. Ing. Kučírkovou, která proběhla na MěÚ 20.11.2019
dopoledne. Na této schůzce informoval Ing. Kučírkovu o dopise rozeslaném
bývalým starostou města zastupitelům. Ta informace v dopise uvedla jako
nepravdivé a nad záměrem zrušit usnesení o uznání dluhu vyjádřila zklamání,
nicméně postoj vedení města přijala s pochopením.

Usnesení zm č.05/20-11-2019
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č.03/11-09-2019 o uznání dluhu
firmě VODAK Humpolec s.r.o. za realizaci rekonstrukce vodovodu v Hříběcí
v letech 2012-2013.
14x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města projednalo návrh na zrušení usnesení č.06/09-01-2019 na
pořízení projektové dokumentace nového víceúčelového hřiště u ZŠ.
V rozpravě starosta konstatoval, že ke zveřejněnému záměru pořídit PD se již
nepřihlásil původní projektant Ing. Arch. Skřivan, který realizoval návrh
víceúčelového hřiště se třemi tenisovými kurty, ale město v termínu obdrželo
dvě nabídky na PD za 78,-tis.Kč a 250,-tis.Kč. Vzhledem k finanční náročnosi
celého zamýšleného projektu nového hřiště s oválem a budovou určenou pro
zázemí (šatna, sprchy…), kde předběžný rozpočet celé plánované akce činil cca
10mil.Kč, starosta informoval, že v blízké budoucnosti investovat takto
obrovské prostředky do výstavby nového hřiště je vzhledem ke stavu veřejných
financí města Horní Cerekev nereálné a pořízení projektové dokumentace tudíž
zbytečné. Paní místostarostka vyjmenovala jiné oblasti v infrastruktuře města,
kam by mohlo město v příštích letech investovat (nutná oprava čističky
odpadních vod, vrt pro posílení zdroje pitné vody, rekonstrukce bytového
fondu, chodník v Hříběcí, výměna zastaralé techniky místního hospodářství a
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SDH…). Poznamenala, že na většinu těchto investic má město zažádáno o
dotace.
V rozpravě zaznělo, že na pořízení nového víceúčelového hřiště a zázemí je
možno také žádat o dotaci ve výši 80%, maximálně však do výše 5 mil.Kč. Dále,
že povrch současného hřiště je v havarijním stavu a z dlouhodobého hlediska
neudržitelný. Mgr. Skopal poznamenal, že za minulého vedení města byla
v rozpočtu schválena částka 2,6mil.Kč, která byla ale později použita na
rekonstrukci náměstí.
Pan zastupitel Přibyl vyslovil nesouhlas se zrušením záměru pořízení projektu.
Pan zastupitel Miroslav Kříž vznesl protinávrh, vyhlásit znovu záměr na pořízení
projektové dokumentace na hřiště s variantou ovál a poptat cenu na
rekonstrukci stávající plochy hřiště u ZŠ.

Usnesení zm č.06/20-11-2019
Zastupitelstvo města schvaluje návrh na opětovné vyhlášení záměru na pořízení
projektové dokumentace na hřiště s variantou ovál. Zastupitelstvo dále
pověřuje vedení města poptat cenu na rekonstrukci povrchu hřiště u základní
školy.
14x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato

------------------------------------------------------------------------------------------------------V 18.16 hod zasedání opustila paní zastupitelka Ing. Železná.

Usnesení zm č.07/20-11-2019
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje předložený návrh na vyhlášení
rozpočtového provizoria na rok 2020.
13x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, 1x NEHLASOVAL, usnesení bylo přijato

-------------------------------------------------------------------------------------------------------6

Usnesení zm č.08/20-11-2019
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje předložený harmonogram přípravy
rozpočtu města Horní Cerekev na rok 2020.
13x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, 1x NEHLASOVAL, usnesení bylo přijato

-----------------------------------------------------------------------------------------------------V 18.19 hod. se vrátila k zasedání paní zastupitelka Ing. Železná

Usnesení zm č.09/20-11-2019
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje předloženou OZV č.9/2019 o
místním poplatku ze psů.
14x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato

------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení zm č.10/20-11-2019
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje předloženou OZV č.10/2019 o
poplatku z pobytu.
14x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo dále projednalo obecně závaznou vyhlášku č.11/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo bylo seznámeno
s dodatkem č.2020 ke smlouvě o dílo se společností SOMPO a.s., z něhož
vyplývá navýšení částky za svoz odpadu na 685,-Kč/obyvatel města, a dále nově
7

vybíraného poplatku ve stejné výši – tedy 685,-Kč/za rekreační objekt (v HC a
místních částech se jedná o 129 objektů).

Usnesení zm č.11/20-11-2019
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje předloženou OZV č.11/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
14x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo projednalo předložené rozpočtové opatření č.5 a č.6
Pan Přibyl požádal o rozkličování jednotlivých položek.
Paní místostarostka okomentovala zastupitelům položky z RO č.5 a 6.

Usnesení zm č.12/20-11-2019
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí předložené rozpočtové
opatření č.5 a č.6.
14x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení zm č.13/20-11-2019
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí předloženou meziúčetní
uzávěrku města Horní Cerekev za 3Q 2019
14x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení zm č.14/20-11-2019
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí předloženou meziúčetní
uzávěrku MŠ Horní Cerekev za 3Q 2019 a přehled čerpání provozního
příspěvku.
14x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení zm č.15/20-11-2019
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí předloženou meziúčetní
uzávěrku MŠ Horní Cerekev za 3Q 2019 a přehled čerpání provozního
příspěvku.
14x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení zm č.16/20-11-2019
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh Kupní smlouvy o odkupu
podílů na pozemcích p.č. 851/2, p.č. 2654/4 a p.č. 2654/5 dle LV č.971 v k.ú.
Horní Cerekev.
Starosta před hlasováním informoval zastupitele o skutečnosti, že jedním
z podílníků na dotčených pozemcích je člen jeho rodiny a na základě kupní
smlouvy mu tak vznikne zisk ve výši 1,-Kč za podíl (celkem tedy 6,- Kč)
14x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Usnesení zm č.17/20-11-2019
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo předložený plán inventur
k 31.12.2019
14x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení zm č.18/20-11-2019
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo směrnici k přeceňování majetku
určeného k prodeji reálnou hodnotou.
14x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu doručování podkladů
k jednání zastupitelstva v elektronické podobě. Zastupitelé byli seznámeni s
písemným stanoviskem pověřenkyně v oblasti GDPR Ing. Syrové.
Starosta v rozpravě informoval zastupitele o vhodnosti pořízení modulu k webu
města Horní Cerekev v hodnotě 6 500,-Kč bez DPH. Dále informoval zastupitele
o výhodách a úsporách (časových i finančních) při tomto typu doručování
dokumentů a o nesporné výhodě, se k projednávaným materiálům dostat
z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu. Dále o zabezpečeném přenosu
a bezpečném uchovávání těchto, někdy i citlivých údajů, podléhajících ochraně
osobních údajů.
Mgr. Skopal informoval zastupitele o výborných zkušenostech s podobnou
formou doručování písemností v rámci ZŠ a vyslovil své souhlasné stanovisko.
Pan Přibyl vznesl dotaz, zda se k takto uloženým dokumentům dostane i po
skončení svého mandátu.
Starosta odpověděl, že každý zastupitel dostane své přihlašovací údaje do
systému a vstup mu tak bude umožněn i po ukončení mandátu, nicméně už
pouze k archivním podkladům.
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Usnesení zm č.19/20-11-2019
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo elektronický způsob předávání
podkladů k jednání zastupitelstev a náklad ve výši 6 500,-Kč bez DPH, pro
pořízení doplňkového modulu k webu města Horní Cerekev.
14x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města přistoupilo k projednávání žádosti o revokaci usnesení
č.17-13/06/2018, kterou předložil pan Jiří Přibyl. Žadatel navrhl zrušit
podmínku zřídit věcné břemeno pro přístup k pozemku města 2587/21 a
nahradit jej smlouvou o přístupu.
Pan zastupitel Josef Šetek vznesl protinávrh ponechat podmínku zřízení
věcného břemene na dotčený pozemek.

Zastupitelstvo projednalo protinávrh pana zastupitele Josefa Šetka ponechat
usnesení č.17-13/06/2018 ve stávajícím znění.
1x PRO, 10x PROTI, 3x ZDRŽEL SE, návrh na usnesení nebyl přijat

Usnesení zm č.20/20-11-2019
Zastupitelstvo projednalo návrh na pana zastupitele Jiřího Přibyla o revokaci
usnesení č.17-13/06/2018 a schvaluje zrušení podmínky zřídit věcné břemeno
pro přístup k pozemku města p.č. 2587/21 a souhlasí s uzavřením smlouvy o
přístupu na dotčený pozemek ve vlastnictví města přes pozemky st.115, st.116
a p.č. 2587/54.
11x PRO, 1x PROTI, 2x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zastupitelstvo města dále projednalo návrh na převod pomůcek, mobiliáře a IT
zařízení uvedených v podkladových materiálech z majetku města Horní Cerekev
do majetku ZŠ.
V rozpravě starosta informoval o částce převáděného majetku ve výší 3 611 462
Kč za mobiliář, 2 059 577,-Kč za pomůcky a 1 961 581,-Kč za IT vybavení vše s
DPH.
Usnesení zm č.21/20-11-2019
Zastupitelstvo města schvaluje převod pomůcek, mobiliáře a IT zařízení
uvedených v podkladových materiálech z majetku města Horní Cerekev do
majetku ZŠ.
14x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo projednalo návrh na uzavření „Dohody o provedení práce“ mezi
městem Horní Cerekev a zastupitelkou města Horní Cerekev paní Karafiátovou
na účasti při civilních obřadech.
Starosta města informoval zastupitele o schopnosti a vysoké profesionalitě paní
Karafiátové při focení vítání občánků. Informoval o zákonné nutnosti při
schválení dohody o provedení práce s členem zastupitelstva obce o vydání
souhlasného stanoviska zastupitelstvem.
Paní místostarostka informovala o částce 1 500,-Kč za jedno focení ročně
včetně vyhotovení CD s fotografiemi. V případě dvou obřadů během jednoho
dne je částka snížena na 2 500,-Kč za oba obřady.

Usnesení zm č.22/20-11-2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce na účasti při
civilních obřadech s členem zastupitelstva města paní Hanou Karafiátovou
s nárokem na odměnu ve výši 1 500,-Kč za jedno focení jednoho obřadu včetně
vyhotovení CD s fotografiemi. V případě dvou obřadů během jednoho dne je
částka snížena na 2 500,-Kč za oba obřady.

13x PRO, 0x PROTI, 1x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města dále projednalo dva návrhy kupní smlouvy na prodej
pozemků v p.č.288/9 a 288/5 v k.ú. Chrástov za účelem výstavby rodinných
domů.
Starosta informoval zastupitele o zveřejněném záměru na prodej uvedených
pozemků a informoval o dvou předložených nabídkách
Paní místostarostka podala informaci o podmínkách uveřejněných v záměru, za
kterých město uvedené pozemky prodává. (souhlas osadního výboru Chrástov,
termín výstavby RD, přihlášení k trvalému pobytu, předkupní právo města a
smluvní pokuta z prodlení realizace stavby RD)

Usnesení zm č.23/20-11-2019
Zastupitelstvo města schvaluje předloženou smlouvu na prodej pozemku o
výměře 1096 m2, p.č. 288/5 v k.ú. Chrástov za účelem výstavby rodinného
domu za nabídnutou cenu 128,-Kč / m2, s povinností na dotčeném pozemku
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.

13x PRO, 0x PROTI, 1x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato

Usnesení zm č.24/20-11-2019
Zastupitelstvo města schvaluje předloženou smlouvu na prodej pozemku o
výměře 1096 m2, p.č. 288/9 v k.ú. Chrástov za účelem výstavby rodinného
domu za navrženou cenu 170,-Kč / m2.

13x PRO, 0x PROTI, 1x ZDRŽEL SE, usnesení bylo přijato
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V diskusi….
Pan Mgr. Skopal poděkoval panu Přibylovi za péči o sportovní hřiště u ZŠ.

Pan Mgr. Havel vyslovil myšlenku zabývat se do budoucna větší ziskovostí
z lokality zatopeného kamenolomu do městské pokladny. Zmínil např.
provozování stánku s občerstvením městem Horní Cerekev. Starosta reagoval,
že v letošní sezoně provozem parkoviště vydělalo město 50tis.Kč a že tento
výsledek považuje za výborný, nicméně s provozováním občerstvení by lokalita
byla zatížena větším množstvím odpadků a částečně by tak došlo ke
znehodnocení toho přírodního místa, nicméně pokud někdo ze zastupitelů
přijde s rozumnou myšlenkou většího a přínosnějšího využití kamenolomu,
může se zastupitelstvo tímto návrhem v budoucnu zabývat.
Pan zastupitel Kříž připomněl, že v minulosti byl vypracován projekt na
sportovní centrum vybudované v blízkosti kamenolomu.

Pan zastupitel Přibyl připomněl existenci dohody z minulého volebního období,
kdy docházelo k finančnímu oceňování úspěšných sportovců pocházejících
z města Horní Cerekev a zda v tomto oceňování bude město pokračovat.
Starosta konstatoval, že v minulosti k tomuto oceňování skutečně docházelo,
nicméně v tento okamžik neví, zda byly finanční částky pevně stanovené
v nějakém usnesení zastupitelstva, nicméně se tyto informace dají dohledat
v zápisech ze zastupitelstev.

Z občanské veřejnosti pan Hašek upozornil na nevyvěšení programu dnešního
zastupitelstva na vývěsce v místní části Těšenov.
Paní místostarostka reagovala, že toto vzniklo jejím nedopatřením.

Pan Sankot z občanské veřejnosti upozornil na nevyvěšení programu dnešního
zastupitelstva na internetových stránkách města.
Starosta toto tvrzení zcela jednoznačně vyvrátil a online připojením na webové
stránky města tento program zobrazil na projektoru.
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Pan Sankot dále upozornil na chybějící chodník kolem nemovitosti a pozemku
st.15, st.16 a p.č. 2587/54 a 2587/21 v k.ú. Horní Cerekev.
Starosta upozornil, že zhotovení chodníku v tomto krátkém úseku by bylo
nesmírně nákladné z důvodu existence vedení optického kabelu v celé délce
zmiňované části města a dále pak nutnost ukončením tohoto chodníku před
korytem potoka, který protíná zmiňovaný úsek. Starosta nicméně zcela
nevyloučil se tímto požadavkem do budoucna zabývat.
Pan Sankot dále upozornil na částku (600,-Kč/m3) za ukládání suti a zeminy
v lokalitě shromaždiště „U Brůdku“. Sdělil, že v Pelhřimově je tato částka
vybírána ve výši 200,-Kč.
Starosta odpověděl, že částka vybíraná v Horní Cerekvi je ve výši 600,-Kč/m3 z
důvodu nemožnosti dlouhodobého ukládání na tomto místě, ale nutnosti dále
suť a zeminu zpracovat na deponii a tento materiál pak využívat např. k opravě
cest. Proces zpracování suti je poměrně nákladný a výběrem této částky
nebude v budoucnu zatížen rozpočet města.
Pan Sankot upozornil dále na vybírání poplatku za svoz odpadu ve městě i
z neobydlených objektů již v minulosti, vznesl dotaz, proč tedy nyní hovoříme o
tomto poplatku jako nově vybíraném.
Starosta odpověděl, že poplatek z objektů určených k rekreaci, nebo trvale
neobydlených budov byl sice vybírán, ale často na základě žádostí majitelům po
projednání radou města odpouštěn a firmě SOMPO a.s. tak odváděn nebyl.
Nyní tato povinnost jasně vznikla a nebude tak možné poplatek za odpady
nikomu odpouštět.
Pan Sankot dále upozornil v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu v Hříběcí z let
2012-2013, že považuje za nespravedlivé že Hříběckým spoluobčanům město
Horní Cerekev zaplatilo přípojky a např. jeho syn a další stavebníci v lokalitě
ulice Kouřimského v Horní Cerekvi si tyto přípojky museli hradit ze svého.
Starosta konstatoval, že tato skutečnost mu v současné době známa není a pan
Sankot tuto svou připomínku měl směřovat na minulé vedení města v době,
kdy se o tomto rozhodovalo a ne dnes po několika letech a u nového vedení
města.
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Starosta města ukončil 8.zasedání zastupitelstva města v 19.30 hod, poděkoval
zastupitelům za účast a aktivní přístup k projednávaným bodům. Přítomným
spoluobčanům poděkoval za jejich zájem o komunální politiku a o práci jimi
zvolených zastupitelů.

Zápis ověřil:

Starosta města

Dagmar Kouřimská

Milan KUNST

Ing. Zdeněk Měkuta

Dne 27.11.2019

vyvěšeno:27.11.2019
sejmuto:
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