
Obec Cidlina
Zastupitelstvo obce Cidlina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cidlina,
konaného dne 02.03.2022 v 18.00 hodin.

Zasedání  ZOC č. 20/2022

        Dne 02.03.2022 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. Antonín Sadil, p. Libor Veselý, Vladislav Šteflíček

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

Místostarosta  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    7       Proti   0         Zdrželi se  0
Usnesení č.142 bylo schváleno.



2. Schválení programu

1.  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2.  Projednání a schválení programu   
3.  Projednání a schválení rozpočtu na rok 2022
4.  Schválení výroční zprávy dle z.č. 106/1999 Sb.
5.  Různé
6.  Diskuse a závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje program jednání ZOC.

Výsledek hlasování:                  Pro  7    Proti   0        Zdrželi se  0
Usnesení č.143 bylo schváleno

3.     Projednání a schválení rozpočtu obce Cidlina na rok 2022  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Cidlina projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2022 ve výši
příjmy 2 463 400Kč, výdaje 2 716 350 Kč, financování 252 950 Kč, závazný
ukazatel kumulace paragrafu.

Výsledek hlasování:                    Pro   7      Proti   0        Zdrželi se  0
Usnesení č.144 bylo schváleno

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje  výroční  zprávu dle  z.č.106/1999 Sb.  za rok
2021.

Výsledek hlasování:                  Pro  7    Proti   0        Zdrželi se  0
Usnesení č.145 bylo schváleno

5. Různé

 starosta  obce  seznámil  přítomné  o  průběhu  prací  na  výstavbě  přivaděčů
vodovodu Lesonicko

 nadzemní vedení 110 kV – vstup na pozemky ve vlastnictví obce za účelem
kompletní rekonstrukce tohoto vedeni v období březen – říjen 2022

 hasiči – podána žádost o dotaci na vybavení
 od 1.3.2022 pracovní poměr pro zaměstnance obce 
 probíhají jednání o změně územního plánu ( stavební parcely) 
 starosta informoval o možnosti výsadby stromů pro obec – v řešení



 starosta seznámil přítomné s inventarizační zprávou za rok 2021
 starosta seznámil přítomné se zprávou kontrolního a finančního výboru 

 Projednání  a  schválení  dodatku  k  veřejnoprávní  smlouvě  na  úseku  
přestupků s městem Moravské Budějovice

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje  dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě   o
výkonu  přenesené  působnosti  dle  §  53  osdt.1  zák.  č.  200/1990  Sb.  o
přestupcích uzavřené dne 11.01.2006 mezi městem Moravské Budějovice a
obcí Cidlina.

Výsledek hlasování:                  Pro  7     Proti   0        Zdrželi se  0
Usnesení č.146 bylo schváleno

 Projednání a schválení finančního daru pro Ukrajinu  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cidlina schvaluje   finanční  dar  ve výši  50 000 Kč pro
Ukrajinu.

Výsledek hlasování:                  Pro  7     Proti   0        Zdrželi se  0
Usnesení č.147 bylo schváleno

9. Diskuse a závěr

Starosta Libor Veselý přečetl  závěrečné usnesení  z  VZ č.20/2022 konaného
dne 02.03.2022  v  Cidlině a ukončil zasedání ve 19.30 hod.

Přílohy: 

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

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

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

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



 


