Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 2/2014
konaného dne 24.11.2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti
obecního úřadu Cejle

Přítomni:

Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Pavlína Nováková, Mgr. Zdeňka Sochorová, Luděk Slavětínský, Ing. Edita
Mariánusová, Ing. Pavla Karbanová, Antonín Seknička, Daniel Batrla, Ing.
Stanislav Domša, Jaromír Dušek
Mgr. Urbanová, J. Smrčka, J. Jelínková, P.Klimeš
Bc. Jana Kovářová
Luděk Slavětínský, Jaromír Dušek

1) Zahájení
Starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že je přítomno 9 členů
zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále upozornila, že celé zasedání
bude nahráváno na diktafon.
2) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Luděk Slavětínský a Jaromír Dušek.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli L. Slavětínským a J. Duškem.
Pro: 9, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem včetně zrušení bodu č. 7 a doplnění
bodu 28, 29, 30, 31 a 32.
Pro: 9, proti: 0, zdrž.: 0
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení
Zpráva finančního výboru za 1. pololetí 2014
Schválení nájemní smlouvy se společností RWE
Schválení OZV č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Schválení OZV č. 4/2014 o místním poplatku ze psů
9. Rozpočtové opatření č. 3/2014
10. Udělení pověření k provádění rozpočtových opatření na období 2014-2018
11. Předložení účetních výkazů obce Cejle za období 1-9/2014
12. Jmenování členů přestupkové komise obce Cejle
13. Jmenování členů pro kulturní výbor
14. Stanovení inventární komise pro rok 2014
15. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2015
16. Pověření jednající osoby s organizací MAS Třešťsko
17. Výběrové řízení na pozemky p.č. 2045, 2046/1 a 2041/2 v k.ú. Cejle - skála
18. Schválení smlouvy o veřejných službách se společností ICOM
19. Údržba komunikací v místní části Hutě v zimním období
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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20. Návrhy na využití dotace POV pro rok 2015
21. Reklamní bannery na Hutích
22. Schválení dodatku k vyhlášce o regulaci nočního klidu
23. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce Cejle
24. Schválení neinvestičních příspěvků na rok 2015 pro ZŠ a MŠ Cejle, SŠK Cejle, TJ
Cejle, oddíl Drakonošů a MS Skalka
25. Schvální návrhu rozpočtu obce Cejle na rok 2015
26. Schválení návrhu rozpočtového výhledu obce Cejle na rok 2016 – 2017
27. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Cejle na rok 2015
28. Zvolení určeného zastupitele při pořizování územně plánovací dokumentace
29. Žádost příspěvku na činnost Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
30. Výběr dodavatele na svoz komunálního a separovaného odpadu na rok 2015
31. Zanesení polohy obce Cejle do ručně malované mapy regionu
32. Pravidla pro proplácení cestovní příkazů zastupitelům obce
33. Různé
4) Kontrola usnesení ze dne 26.9.2014
Usnesení č. 3
ZO Cejle souhlasí se schválením darovací smlouvy na pozemky p.č. st. 508 o výměře
cca 12 m2 a p.č. 2101 o výměře cca 103 m2 v k.ú. Cejle obci Dvorce.
Smlouva byla uzavřena.

5) Zpráva finančního výboru za 1. pololetí 2014
ZO Cejle bere na vědomí zprávu finančního výboru obce Cejle, kontrola proběhla za
období 1.1. – 30.6.2014. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
6) Schválení nájemní smlouvy se společností RWE
Společnost RWE zaslala nájemní smlouvu o nájmu plynárenského zařízení, smlouva je
na dobu neurčitou, roční nájem činí 1 318 Kč.
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o nájmu plynárenského zřízení č.
9414005451/182065 se společností RWE.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
7) Schválení OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Dle přijatých faktur činí náklady za rok 2013:
- .A.S.A. svoz a odstranění odpadu
343 234 Kč
- .A.S.A. svoz separovaného odpadu
151 325 Kč
- Mikroregion Dušejovsko
65 223,10 Kč
- EKO-KOM – příjmy za tříděný odpad
70 485,50 Kč
Počet trvale hlášených obyvatel a rekreačních objektů celkem činí 604. Cena TKO tedy
vychází 810,09 Kč.
Pokud zůstane cena za TKO pro rok 2015 stejná, tedy ve výši 650 Kč, nemusí se
schvalovat nová OZV, ale pouze dodatek k OZV s uvedeným výpočtem.
Usnesení č. 4:
ZO Cejle souhlasí se schválením dodatku k OZV č. 2/2013 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, kdy poplatek TKO na rok 2015 bude
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stanoven ve výši 650 Kč na osobu či rekreační objekt. Zbývající část bude
uhrazena z obecního rozpočtu.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
8) Schválení OZV č. 3/2014 o místním poplatku ze psů
Ve vyhlášce bude upravena doba splatnosti do 31.3.
Usnesení č. 5:
ZO Cejle souhlasí se schválením OZV č. 3/2014 o místním poplatku ze psů a
zrušením OZV č. 7/2011 a OZV č. 2/2011.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
9) Rozpočtové opatření č. 3/2014
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2014.
10) Udělení pověření k provádění rozpočtových opatření na období 2014-2018
Paní starostka navrhla, aby jí a Antonínu Sekničkovi bylo uděleno pověření
k provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu. ZO Cejle dostane změnu
rozpočtového opatření vždy na vědomí.
Usnesení č. 6:
ZO Cejle souhlasí s udělením pověření k provádění rozpočtových opatření na
období 2014-2018 v plném rozsahu pro starostku Pavlínu Novákovou a
místostarostu Antonína Sekničku.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
11) Předložení účetních výkazů obce Cejle za období 1-9/2014
ZO Cejle bere na vědomí Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvahu, Výkaz zisku
a ztráty za období 1 – 9/2014.
12) Jmenování členů přestupkové komise obce Cejle
Pro vedení přestupkové komise obce Cejle bude osloven MMJ pro stanovení cenové
nabídky. Na příštím zasedání ZO se bude rozhodovat, zda bude přestupková komise
vedena MMJ nebo zůstane v kompetenci obce Cejle.
13) Jmenování členů pro kulturní výbor
Paní starostka navrhla, aby členkami kulturního výboru i nadále zůstaly paní Věra
Vejvodová a Zdeňka Sochorová, dále do výboru navrhla Daniela Batrlu.
Usnesení č. 7:
ZO Cejle souhlasí, aby členy kulturního výboru byli Mgr. Zdeňka Sochorová,
Věra Vejvodová a Daniel Batrla.
Pro: 9, Zdrž.: 0, Proti: 0
14) Stanovení inventární komise pro rok 2014
Paní starostka navrhla, aby členy inventární komise pro rok 2014 byli: Antonín
Seknička, Zdeňka Sochorová a Edita Mariánusová.
Usnesení č. 8:
ZO Cejle souhlasí, aby členy inventární komise pro rok 2014 byli Antonín
Seknička, Zdeňka Sochorová a Edita Mariánusová.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
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15) Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2015
Paní starostka předložila kalkulaci vodného a stočné, na jejímž základě by měla být
stanovena cena pro rok 2015. Zároveň doporučila, aby bylo do fondu obnovy vloženo
za rok 2014 a 2015 na vodu 40 000 Kč a na kanál 10 000 Kč.
Usnesení č. 9:
ZO Cejle souhlasí, aby do fondu obnovy bylo za rok 2014 převedeno 40 000 Kč na
vodu a 10 000 Kč na kanál. V roce 2015 bude do fondu převedena stejná částka.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
Usnesení č. 10:
ZO Cejle souhlasí s cenou vodného ve výši 24 Kč/m3 bez DPH a s cenou stočného
ve výši 6,50 Kč/m3 bez DPH pro první pololetí roku 2015.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 1
16) Pověření jednající osoby s organizací MAS Třešťsko
Místní akční skupina Třešťsko vyžaduje určení jednající osoby, v minulých letech tuto
funkci zastávala Pavlína Nováková. Paní starostka bude zastupitele i nadále informovat
o jednáních.
Usnesení č. 11:
ZO Cejle souhlasí s pověřením Pavlíny Novákové jako jednající osoby
s organizací MAS Třešťsko, o.p.s.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
17) Výběrové řízení na pozemky p.č. 2045, 2046/1 a 2041/2 v k.ú. Cejle - skála
ÚPZSVM vyhlásil 2. kolo výběrového řízení na pozemky p.č. 2045, 2046/1 a 2041/2
v k.ú. Cejle, minimální kupní cena činí 366 000 Kč. V první kole řízení činila cena
457 000 Kč.
Usnesení č. 12:
ZO Cejle nesouhlasí s účastí ve 2. kole výběrového řízení na pozemky p.č. 2045,
2046/1 a 2041/2 v k.ú. Cejle.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
18) Schválení smlouvy o veřejných službách se společností ICOM
Společnost ICOM transport, a.s. zaslala návrh smlouvy o veřejných službách pro rok
2015, dochází ke zdražení o 0,07 Kč.
Usnesení č. 13:
ZO Cejle souhlasí s uzavření smlouvy o veřejných službách se společností ICOM
pro rok 2015.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
19) Údržba komunikací v místní části Hutě v zimním období
Údržbu komunikací v místní části Hutě bude i nadále zajišťovat pan Bauer a to dle
plánu zimní údržby pro místní část Hutě.
20) Návrhy na využití dotace POV pro rok 2015
Paní starostka navrhla použít dotaci POV v roce 2015 na výstavbu garáže v horní části
obce. Garáž by sloužila jako prostory pro uskladňování hasičského zařízení.
21) Reklamní bannery na Hutích
Paní starostka na základě upozornění informovala o reklamních bannerech umístěných
při vjezdu do místní části Hutě, které byly postaveny bez souhlasu majitele pozemku.
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22) Schválení dodatku k vyhlášce o regulaci nočního klidu
Ve vyhlášce o ochraně nočního klidu bude upraveno:
- při konání akcí v kulturním domě se dobou nočního klidu rozumí doba od 3 do
6 hod.,
- starostka může na základě žádosti rozhodnutím stanovit dobu nočního klidu
kratší nebo žádnou
- pro noc z 31.12. na 1.1. se žádná doba nočního klidu nevymezuje.
Usnesení č. 14:
ZO Cejle souhlasí se schválením OZV č. 4/2014 o ochraně nočního klidu. Tímto se
ruší OZV č. 5/2011.
Pro: 9, Zdrž.: 0, Proti: 0
23) Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce Cejle
V jednacím řádu zastupitelstva obce Cejle bylo pozměněno: usnesení bude zveřejněno
do 7 dnů, z jednání bude pořizován také zvukový záznam, zápis bude vyhotoven do 10
dnů a zveřejněn do 14 dnů od konání zasedání ZO Cejle. Řád bude zveřejněn na
webových stránkách obce.
Usnesení č. 15:
ZO Cejle souhlasí s jednacím řádem zastupitelstva obce Cejle.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
24) Schválení neinvestičních příspěvků na rok 2015 pro ZŠ a MŠ Cejle, SŠK Cejle, TJ
Cejle, oddíl Drakonošů a MS Skalka
Usnesení č. 16:
ZO Cejle souhlasí s neinvestičním příspěvkem na rok 2015 pro ZŠ a MŠ Cejle ve
výši 450 000 Kč.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
Usnesení č. 17:
ZO Cejle souhlasí s neinvestičním příspěvkem na rok 2015 pro oddíl Drakonošů
ve výši 4 000 Kč.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
Usnesení č. 18:
ZO Cejle souhlasí s neinvestičním příspěvkem na rok 2015 pro TJ Cejle ve výši
50 000 Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 1
Usnesení č. 19:
ZO Cejle souhlasí s neinvestičním příspěvkem na rok 2015 pro SŠK Cejle ve výši
4 000 Kč. Příspěvek bude použit pouze na startovné a SŠK pomůže při organizaci
dětského dne 2015.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
Usnesení č. 20:
ZO Cejle souhlasí s neinvestičním příspěvkem na rok 2015 pro MS Skalka ve výši
15 000 Kč. Částka bude použita na poslední splátku úhrady koupeného pozemku.
MS vypomůže s údržbou přilehlých pozemků místních komunikací.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
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25) Schvální návrhu rozpočtu obce Cejle na rok 2015
ZO byl předložen návrh rozpočtu obce Cejle na rok 2015. Návrh rozpočtu bude
vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dní a na příštím zasedání bude schválen.
Usnesení č. 21:
ZO Cejle souhlasí s návrhem rozpočtu obce Cejle na rok 2015.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
26) Schválení návrhu rozpočtového výhledu obce Cejle na rok 2016 – 2017
ZO byl předložen návrh rozpočtového výhledu obce Cejle na roky 2016 – 2017, na
příštím zasedání se bude rozpočtový výhled schvalovat.
Usnesení č. 22:
ZO Cejle souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu obce Cejle na rok 2016 –
2017.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
27) Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Cejle na rok 2015
Příjmy školy bude tvořit neinvestiční příspěvek ve výši 450 000 Kč a vlastní příjmy ve
výši 157 540 Kč. Škola tak bude v roce 2015 hospodařit s částkou 607 540 Kč.
Usnesení č. 23:
ZO Cejle souhlasí s rozpočtem ZŠ a MŠ Cejle na rok 2015.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
28) Zvolení určeného zastupitele při pořizování územně plánovací dokumentace
MMJ, úřad územního plánování jako pořizovatel územních plánů vykonává
pořizovatelskou činnost ve spolupráci s určeným zastupitelem dané obce. Mandát člena
zastupitelstva zanikl prvním dnem voleb do ZO v měsíci říjnu 2014, přestal být rovněž
zastupitel zvolený ZO určeným zastupitelem dle stavebního zákona. V minulém období
tuto činnost vykonávala Pavlína Nováková.
Usnesení č. 24:
ZO Cejle volí určeného zastupitele pro funkční období 2014-2018 pro spolupráci
s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace nebo její změny
paní Pavlínu Novákovou.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
29) Žádost příspěvku na činnost Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Společnost Domácí hospic Vysočina zaslala žádost o finanční příspěvek na podporu
poskytovaných služeb.
Usnesení č. 25:
ZO Cejle nesouhlasí se zařazením finančního příspěvku pro společnost Domácí
hospic Vysočina, o.p.s. do rozpočtu na rok 2015.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
30) Výběr dodavatele na svoz komunálního a separovaného odpadu na rok 2015
Pro rok 2015 byly předloženy 2 cenové nabídky na svoz odpadů, od firmy ASA a SMJ.
Usnesení č. 26:
ZO Cejle souhlasí s výpovědí firmě A.S.A. od 1.12.2014 a uzavření smlouvy
s firmou SMJ.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
31) Zanesení polohy obce Cejle do ručně malované mapy regionu
Obec Cejle dostala nabídku na zanesení polohy obce Cejle do ručně malované mapy
regionu Jihlava za cenu 2 490 Kč.
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Usnesení č. 27:
ZO Cejle nesouhlasí se zanesením polohy obce Cejle do ručně malované mapy.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
32) Pravidla pro proplácení cestovní příkazů zastupitelům obce
Proplácení cestovní náhrad zastupitelům bude dle Směrnice č. 6/2014 o cestovních
náhradách vyplaceno pouze v případě, že zastupitel bude na cestu vyslán starostkou
obce v případě její nepřítomnosti místostarostou obce.
Usnesení č: 28:
ZO Cejle souhlasí s tím, aby cestovní příkazy zastupitelům byly vydávány jenom
v případě, že zastupitel bude na pracovní cestu vyslán starostkou a v její
nepřítomnosti místostarostou.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 1
Zastupitelka Mgr. Sochorová navrhla odměnu starostce Pavlíně Novákové za její celoroční
práci ve výši třináctého platu.
Usnesení č: 29:
ZO Cejle souhlasí s odměnou pro Pavlínu Novákovou ve výši třináctého platu.
Pro: 7, Proti: 0, Zdrž.: 2
33) Různé
- paní starostka poděkovala paní Jaroslavě Hofmannové z Úpice za zhotovení
obrazu do kapličky
- paní starostka poděkovala členům SDH Cejle a především panu Kociánovi za
přípravu a organizaci úspěšného
3. ročníku „Cejleckého vinobraní“.
Poděkování patří i cejleckým krojačkám a krojákům za oživení programu
tanečním vystoupením.
- paní starostka poděkovala Ing. Kotoučkové a středisku ekologické výchovy
Mravenec v Pelhřimově za výsadbu ovocných stromů podél komunikace
směrem ke skále a z Cejle do Dvorců, které se zúčastnili i žáci naší ZŠ a MŠ.
- paní starostka poděkovala firmě E.ON, která obci darovala vánoční osvětlení
v hodnotě 33 tis. Kč.
- p. Domša informoval o činnosti SÚRAO a výhodách výstavby hlubinného
úložiště v lokalitě Hrádek

Zápis vyhotoven dne 26.11.2014
Zapisovatel: Bc. Jana Kovářová
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………………………
ověřovatel
Luděk Slavětínský

………………………
ověřovatel
Jaromír Dušek

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 26.11.2014
Sejmuto z úřední desky obce Cejle: 16.12.2014
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