Město Horní Cerekev
kraj Vysočina

Zápis a usnesení 19. zasedání zastupitelstva
města konané dne 15.9.2021
19. zasedání Zastupitelstva města Horní Cerekev zahájil starosta města Milan
Kunst v 17.00 hodin. Přivítal členy zastupitelstva a spoluobčany. Konstatoval, že
je přítomno 12 členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tak usnášení
schopné.
Přítomni: p. Milan Kunst, pí. Markéta Vaňková DiS., pí. Hana Karafiátová, pí.
Dagmar Kouřimská, p. Josef Šetek, Ing. Zdeněk Měkuta, p. Jakub Vidlák, p.
Miroslav Kříž, pí. Danuše Petráková, p. Jiří Přibyl, Mgr. Jakub Havel, Ing. Hana
Železná,
Omluven: p. Vladislav Smejkal, Mgr. Vítězslav Skopal, p. Jiří Benda DiS.
+ 0 zástupců občanské veřejnosti (dle prezenční listiny)

Návrh programu:
1. Schválení programu 19.zasedání zastupitelstva města Horní Cerekev
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Projednání mezi účetní závěrky města Horní Cerekev k 30.6.2021 a
přehled hospodaření města k 30.8.2021
4. Projednání obsahu změny č.5 Územního plánu města Horní Cerekev
5. Porovnání cenových nabídek na výměnu otvorových výplní v MŠ Horní
Cerekev
6. Projednání Směnné smlouvy pozemků v k.ú. Turovka
7. Diskuse a závěr
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Usnesení zm č.01/15-09-2021
Zastupitelstvo města schvaluje
Zastupitelstva města Horní Cerekev

předložený

program

19.

zasedání

12x PRO, 0x PROTI, O SE ZDRŽEL, usnesení bylo přijato
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------

Usnesení zm č.02/15-09-2021
Zastupitelstvo města schvaluje navržené ověřovatele zápisu Mgr. Jakuba Havla
a paní Hanu Karafiátovou, jako zapisovatelku slečnu Ludmilu Červenkovou
12x PRO, 0x PROTI, O SE ZDRŽEL, usnesení bylo přijato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení zm č.03/15-09-2021
Zastupitelstvo města schvaluje meziúčetní závěrku města Horní Cerekev k
30.6.2021 a bere na vědomí přehled hospodaření města do 31.8.2021
12x PRO, 0x PROTI, O SE ZDRŽEL, usnesení bylo přijato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení zm č.04/15-09-2021
Zastupitelstvo města bere na vědomí důvodovou zprávu k předloženému
dokumentu Obsah změny č.5 ÚP Horní Cerekev č.j. MPE-OV-1113-2021-7,
schvaluje obsah změny č.5 ÚP města Horní Cerekev č.j. MPE-OV-1113-2021-7 a
rozhoduje pořídit změnu č.5 ÚP města Horní Cerekev ve zkráceném řízení a
ukládá místostarostce města Markétě Vaňkové DiS. vypracování příslušného
usnesení
12x PRO, 0x PROTI, O SE ZDRŽEL, usnesení bylo přijato
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rozpravě k bodu č.5 podal starosta města přítomným členům zastupitelstva
informaci, že byly osloveny čtyři firmy (Plastikov s.r.o., Tokra s.r.o., Dafe plast
Jihlava s.r.o. a Oknotherm spol. s r.o.) Dále informoval, že po konzultaci
s oslovenými firmami se jako vhodnější řešení z důvodu frekvence pohybu jeví
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zhotovit vstupní dveře do jednotlivých oddělení MŠ z hliníkových profilů místo
plastových, a proto vedení města předkládá nabídky firem i pro toto řešení.
Paní místostarostka informovala přítomné o požadavku ze strany města na
kompletní nabídku výměny oken a dveří, tzn. včetně osazení parapetů, žaluzií,
sítí proti hmyzu, a hlavně kompletního zednického zapravení.

Usnesení zm č.05/15-09-2021
Zastupitelstvo města projednalo nabídky na výměnu otvorových výplní do MŠ
Horní Cerekev. Jako kritéria zastupitelstvo města stanovilo cenu a termín
realizace.
Po posouzení předloženého jako nejvhodnější vybírá a schvaluje nabídku firmu
OKNOTHERM spol. s r.o. s realizací akce v měsících listopad - prosinec 2021
( listopad – okna z plastových profilů, prosinec – vstupní dveře z hliníkových
profilů) za nabídnutou cenu 1 691 239,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města k podpisu Smlouvy o dílo s výše jmenovanou firmou
12x PRO, 0x PROTI, O SE ZDRŽEL, usnesení bylo přijato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č.6 okomentovala paní místostarostka záměr směny pozemků, sdělila
přítomným důvody, které vedou město ke směně. Hlavním důvodem je záměr
odbahnit a opravit požární nádrž v Turovce. V současnosti se nádrž nachází i na
pozemku, který není ve vlastnictví města, po provedení směny bude celá plocha
nádrže v majetku města Horní Cerekev.
Usnesení zm č.06/15-09-2021
Zastupitelstvo města projednalo předloženou směnnou smlouvu, která
směňuje část dotčenou plochou nádrže z pozemku p.č. 18 dle KN v k.ú. Turovka
za část pozemku z pozemku p.č. 66/6 dle KN v k.ú. Turovka a pověřuje starostu
k jejímu podpisu
12x PRO, 0x PROTI, O SE ZDRŽEL, usnesení bylo přijato
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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V bodě č.7 informoval starosta města všechny přítomné
• O plánované změně termínů svozu nádob na tříděný odpad, který je
v současné době nevyhovující hlavně u plastových kontejnerů. Ke
zmiňované změně dojde od měsíce října 2021, kdy budou kontejnery
sváženy v kratších časových intervalech. V této souvislosti dále seznámil
zastupitele s výrazným snížením produkce komunálního odpadu od
zavedení systému D2D, což zhodnotil jako potěšující skutečnost a
poděkoval občanům za jejich odpovědný přístup
• Dále starosta poděkoval spolku Prima sport Horní Cerekev z.s. za
uspořádání a skvělou organizaci závodu dračích lodí s názvem Půlnoční
drak a poděkoval členům SDH Horní Cerekev a všem, kteří se podíleli na
přípravě zázemí pro posádky a diváky. Dále poděkoval paní Lence
Procházkové, slečně Romaně Roubíčkové a manželům Lajtkepovým za
péči o nejmenší závodníky z řad našich dětí, které se zapojili do závodu
dětských posádek a obsadili 1. a 3. místo
• V další poznámce starosta informoval o přípravách na oslavu 660 let od
založení města Horní Cerekev, která proběhne 16.10. a vyzval k účasti
členy zastupitelstva města. Paní místostarostka seznámila přítomné
s připravovaným bohatým společensko-kulturním programem k této
příležitosti a informovala o připravovaném plakátu a pozvánce pro občany
města, které vyjdou v chystaném čísle Hornocerekvického zpravodaje
• V posledním příspěvku starosta informoval o připravovaných závodech
v zimním plavání, které pořádá společnost AXIS Jihlava v našem lomu, a to
v termínu 23.10.2021 za účasti tří set plavců

V závěru starosta města poděkoval zastupitelům za věcnou diskusi
k projednávaným bodům a za hlasování.
Ukončil jednání v 18:30 hod
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Zápis ověřil:

Starosta města

Mgr. Jakub Havel

Milan KUNST

Paní Hana Karafiátová

Dne 24.9.2021

vyvěšeno: 24.9.2021
sejmuto:
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