
Obec Cidlina
Zastupitelstvo obce Cidlina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cidlina
konaného dne 23.02.2023 v 18.00 hodin.

Zasedání  ZOC č. 3/2023

        Dne 23.02.2023 se v 18.00 hod. konalo v budově obecního úřadu Cidlina č.p.
16 veřejné  zasedání zastupitelstva obce Cidlina.

Přítomni :  7  členů: p. Hana Paznochtová, p. Jana Šteflíčková,  p.  Jiří Špaček, p.
Pavel Špaček, p. Libor Veselý, Vladislav Šteflíček, Eva Outolná,

Omluveni :  0
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 7 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   p.  Evu  Outolnou  a  p.  Janu
Šteflíčkovou a zapisovatelku paní Hanu Paznochtovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje ověřovatele zápisu p. Evu Outolnou a p. Janu
Šteflíčkovou a zapisovatelku paní Hanu Paznochtovou. 

 Výsledek hlasování:                  Pro    7       Proti   0         Zdrželi se  0
Usnesení č.23 bylo schváleno.



2. Schválení programu

1.  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2.  Projednání a schválení programu 

3.  Projednání a schválení POV 2023

4.  Schválení  výroční zprávy za rok 2022  dle  z.č.106/1999 Sb.

5.  Schválení Smlouvy o likvidaci odpadních vod na ČOV Lesonice

6.  Různé

7. Diskuse a závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje program jednání ZOC.

Výsledek hlasování:                  Pro  7         Proti   0          Zdrželi se  0
Usnesení č.24 bylo schváleno

3.   Projednání a schválení POV 2023  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Cidlina  schvaluje  podání  žádosti  na  POV 2023  –  komunální
technika

Výsledek hlasování:                    Pro   7       Proti   0          Zdrželi se  0
Usnesení č.25 bylo schváleno

4.   Schválení  výroční zprávy za rok 2022  dle  z.č.106/1999 Sb.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje výroční zprávu za rok 2022 dle z.č.106/99 Sb.

Výsledek hlasování:                    Pro   7       Proti   0          Zdrželi se  0
Usnesení   č.26 bylo schváleno  

5.   Schválení Smlouvy o likvidaci odpadních vod na ČOV Lesonice  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje smlouvu o likvidaci  odpadních vod na ČOV
Lesonice.

Výsledek hlasování:                    Pro   7       Proti   0          Zdrželi se  0
Usnesení č.27 bylo schváleno



6.   Různé  

 Projednání a schválení strategického rozvojového dokumentu – Místní  
program pro obec Cidlina

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Cidlina  schvaluje  strategický  rozvojový  dokument  –  Místní
program pro obec Cidlina

Výsledek hlasování:                    Pro   7       Proti   0          Zdrželi se  0
Usnesení č.28 bylo schváleno

 Projednání a schválení přístavby knihovny a zateplení stropů  na objektu  
č.p. 16

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Cidlina  schvaluje  podání  žádosti  o  přístavbu  knihovny  a
zateplení stropů  na objektu č.p. 16 z dotačního  titulu 117d8210E – Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov 

Výsledek hlasování:                    Pro   7       Proti   0          Zdrželi se  0
Usnesení č.29 bylo schváleno

 Projednání a schválení změny č.1 Územního plánu Cidlina   

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje pořízení změny č. 1 Územního plánu Cidlina
zkráceným postupem podle ustanovení § 55a a násl.,  zákona č. 183/2006 Sb.,  o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Výsledek hlasování:                    Pro   7       Proti   0          Zdrželi se  0
Usnesení č.30 bylo schváleno

 starosta obce seznámil přítomné o postupu prací na výstavbě vodovodu
 uzavřena  darovací  smlouva  s  obcí  Lesonice  na  projektovou  dokumentaci

„Terénní úpravy Cidlina Skalka“ 
 proveden nákup knih do obecní knihovny
 starosta  obce  podal  přítomným  zastupitelům  informaci  z  jednání  se  členy

JSDH obce Cidlina o možnosti pořízení hasičského auta CAS 
 výběr poplatků popelnice, pes – 15.03.2023 v 17.00 hod. na obecním úřadě 
 sběr velkoobjemového odpadu, bílá technika, elektro od občanů obce Cidlina

bude  probíhat  od  11.04.  -  21.04.2023,  kůlna  č.p.16,  kontaktní  osoba  p.
Šteflíčková 720 244 881

Starosta  Libor  Veselý  přečetl  závěrečné  usnesení  z  VZ  č.3/2023  konaného
dne 23.02.2023  v  Cidlině a ukončil zasedání v 19.30 hod.



Přílohy: 

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

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

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

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

 


