Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 3/2014
konaného dne 15.12.2014 v 17.00 hod. v sálu
kulturního zařízení Cejle

Přítomni:

Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Pavlína Nováková, Mgr. Zdeňka Sochorová, Luděk Slavětínský, Ing. Edita
Mariánusová, Ing. Pavla Karbanová, Antonín Seknička, Daniel Batrla, Jaromír
Dušek
Ing. Stanislav Domša
Mgr. Urbanová, S. Novák
Bc. Jana Kovářová
Ing. Edita Mariánusová, Antonín Seknička

1) Zahájení
Starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že je přítomno 8 členů
zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále upozornila, že celé zasedání
bude nahráváno na diktafon.
2) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Edita Mariánusová a Antonín Seknička.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli E. Mariánusovou a A. Sekničkou.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola usnesení
5. Zpráva kontrolního výboru za 3. čtvrtletí 2014
6. Rozpočtové opatření č. 4/2014
7. Stanovení přestupkové komise obce Cejle
8. Schválení návrhů na využití odvodu za odnětí půdy ze ZPF (hřiště)
9. Schvální rozpočtu obce Cejle na rok 2015
10. Schválení rozpočtového výhledu obce Cejle na rok 2016 – 2017
11. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Cejle
12. Schválení těžebního plánu na rok 2015
13. Schválení plánu kontrol na rok 2015
14. Různé

4) Kontrola usnesení ze dne 24.11.2014
Usnesení č. 3
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o nájmu plynárenského zařízení se
společností RWE.
Smlouva byla uzavřena.
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Usnesení č. 13
ZO Cejle souhlasí s uzavřením smlouvy o veřejných službách se společností ICOM pro
rok 2015.
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 26
ZO Cejle souhlasí s výpovědí firmě .A.S.A. od 1.12.2014 a uzavření smlouvy s firmou
SMJ.
Výpověď firmě ASA byla zaslána, výpovědní lhůta běží od 1.12.2014.

5) Zpráva kontrolního výboru za 3. čtvrtletí 2014
ZO Cejle bere na vědomí zprávu kontrolního výboru obce Cejle, kontrola proběhla za
období 1.7. – 30.9.2014. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
6) Rozpočtové opatření č. 4/2014
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2014.
7) Stanovení přestupkové komise obce Cejle
Po dohodě na minulém jednání ZO Cejle se paní starostka obrátila na MMJ na
zhotovení nabídky veřejnoprávní smlouvy na vedení přestupkové komise. Za každé
oznámení podezření ze spáchání přestupku by byl účtován příspěvek ve výši 2 000 Kč
a příspěvek ve výši 400 Kč za oznámení, které by bylo odloženo či u něhož došlo
k uložení pokuty v blokovém řízení.
Cenová nabídka byla nižší oproti dosavadním službám, které pro obec vykonával Mgr.
Nosek.
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se schválením veřejnoprávní smlouvy, na jejímž základě budou
orgány statutárního města Jihlavy vykonávat pro obec Cejle vedení řízení o
přestupcích spáchaných ve správním obvodu obce Cejle.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
8) Schválení návrhů na využití odvodu za odnětí půdy ze ZPF (hřiště)
MMJ a Krajský úřad nedokázali odpovědět, na jaké konkrétní činnosti lze odvod za
odnětí půdy použít. Dotaz byl proto přeposlán na MŽP, který doposud neodpověděl.
Usnesení č. 4:
ZO Cejle navrhuje počkat na odpověď Ministerstva životního prostředí.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
9) Schvální rozpočtu obce Cejle na rok 2015
Do rozpočtu bude ještě zařazen členský příspěvek pro MAS Třešťsko 2015. K jiným
změnám v rozpočtu dle předchozího návrhu nedošlo.
Usnesení č. 5:
ZO Cejle souhlasí s rozpočtem obce Cejle na rok 2015.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
10) Schválení rozpočtového výhledu obce Cejle na rok 2016 – 2017
V rozpočtovém výhledu 2016 – 2017 nedošlo k žádným změnám od předchozího
návrhu.
Usnesení č. 6:
ZO Cejle souhlasí s rozpočtovým výhledem obce Cejle na rok 2016 – 2017.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
2

11) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Cejle
ZO Cejle bere na vědomí dílčí přezkum hospodaření obce Cejle za rok 2014, kdy
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Kontrolu provedl Ing. Radomír Tomandl.
12) Schválení těžebního plánu na rok 2015
V roce 2015 bude vysazeno 50 ks jedlí a 1 200 ks smrků. Mýtní těžba je plánovaná na
162 m3. Probíhat budou také probírky a prořezy.
Usnesení č. 7:
ZO Cejle souhlasí se schválením předloženého těžebního plánu na rok 2015.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
13) Schválení plánu kontrol na rok 2015
Dle plánu kontrol bude kontrola finančního výboru probíhat v roce 2015 2x ročně
v únoru a září, kontrolní výbor provede kontroly 3x ročně v březnu, červenci a
listopadu.
Usnesení č. 8:
ZO Cejle souhlasí s plánem kontrol na rok 2015.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0

14) Různé
- nájemce obecního bytu podal žádost na opravu prokopnutých dveří, které byly
údajně zničeny při kulturní akci pořádné v KZ
- obci byla poskytnuta dotace na hospodaření v lesích ve výši 9 000 Kč, na
údržbu zeleně 3 024 Kč a na podporu SDH 2 400 Kč.
- SMO nabídl na dotisk příručky pro zastupitele v hodnotě 35 – 50 Kč bez DPH,
příručka je již nyní k dispozici na webových stránkách www.smocr.cz

Zápis vyhotoven dne 18.12.2014
Zapisovatel: Bc. Jana Kovářová

………………………

………………………
ověřovatel
Edita Mariánusová

………………………
ověřovatel
Antonín Seknička

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 18.12.2014
Sejmuto z úřední desky obce Cejle: 18.1.2015
3

