
Obec Cidlina
Zastupitelstvo obce Cidlina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cidlina,
konaného dne 16.06.2022 v 18.00 hodin.

Zasedání  ZOC č. 22/2022

        Dne 16.06.2022 se v 18.00 hod. konalo v budově obecního úřadu Cidlina č.p.
16 veřejné  zasedání zastupitelstva obce Cidlina.

Přítomni :  6  členů: p. Hana Paznochtová, p. Jana Šteflíčková,  p.  Jiří Špaček, p.
Pavel Špaček, p. Libor Veselý, Vladislav Šteflíček

Omluveni :  1
Hosté : 0

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  je
přítomno 5 členů  zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce  navrhl určit ověřovatele zápisu  paní Janu Šteflíčkovou a p. Vladislava
Šteflíčka a zapisovatelku paní Hanu Paznochtovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje ověřovatele zápisu paní Janu Šteflíčkovou a  p.
Vladislava Šteflíčka a zapisovatelku paní Hanu Paznochtovou. 

 Výsledek hlasování:                  Pro    6       Proti   0         Zdrželi se  0
Usnesení č.150 bylo schváleno.



2. Schválení programu

1.  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2.  Projednání a schválení programu   

3.  Projednání a schválení závěrečného účtu obce 2021

4.  Projednání a schválení účetní závěrky 2021

5.  Různé

6.  Diskuse a závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje program jednání ZOC.

Výsledek hlasování:                  Pro  6       Proti   0        Zdrželi se  0
Usnesení č.151 bylo schváleno

3.     Projednání a schválení závěrečného účtu obce 2021  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cidlina projednalo a schválilo závěrečný účet obce Cidlina za rok
2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce – bez výhrad

Výsledek hlasování:                    Pro   6      Proti   0        Zdrželi se  0

Usnesení č.152 bylo schváleno

4.   Projednání a schválení účetní závěrky 2021  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cidlina projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2021 – viz
protokol Účetní závěrka

Výsledek hlasování:                    Pro  6     Proti   0        Zdrželi se  0

Usnesení   č.153 bylo schváleno  

5. Různé

 starosta obce seznámil přítomné o postupu prací na výstavbě vodovodu v obci
Cidlina, 

 starosta podal informaci o stavu smlouvy na dotaci pro JSDH obce Cidlina
 k 30.06.2022 – neprodloužení smlouvy na VPP 
 informace ke komunálním volbám 2022

Starosta Libor Veselý přečetl  závěrečné usnesení  z  VZ č.22/2022 konaného
dne 16.06.2022  v  Cidlině a ukončil zasedání ve 19.00 hod.



Přílohy: 

1) Prezenční listina
2) 
3) 
 
Zapisovatel: ………………………………………………………………………………

Ověřovatelé:                                   Podpis/dne ……………………………………….

Ověřovatelé:                                   Podpis/dne ……………………………………….

Starosta: ..................................... ..dne ....................................................................
                                                                        
Místostarosta...................................dne………………………………

 


