Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 5/2015
konaného dne 23.2.2015 v 17.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu Cejle

Přítomni:

Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Pavlína Nováková, Mgr. Zdeňka Sochorová, Ing. Edita Mariánusová, Ing. Pavla
Karbanová, Antonín Seknička, Daniel Batrla, Jaromír Dušek, Ing. Stanislav
Domša
Luděk Slavětínský
J. Jelínek, F. Němec, J. Bartoška, J. Jelínková
Bc. Jana Kovářová
Ing. Pavla Karbanová, Ing. Edita Mariánusová

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 Pavla Karbanová a Edita Mariánusová.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli P. Karbanová a E. Mariánusová.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce Cejle za rok 2014
Inventarizační zpráva obce Cejle za rok 2014
Žádost o finanční příspěvek na činnosti pro Centrum pro zdravotně postižené kraje
Vysočina o.p.s.
8. Schválení smlouvy na svoz a zneškodňování odpadů se SMJ, s.r.o.
9. Schválení vyhlášky č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
10. Návrh na pokácení dvou líp u vchodu do objektu ZŠ
11. Schválení nájemní smlouvy na pozemek v bývalém areálu zemědělského družstva
12. Schválení sponzorského daru pro nemocného malého fotbalistu Kryštofa z Kostelce
13. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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4) Kontrola usnesení ze dne 26.1.2015
Usnesení č. 6
ZO Cejle souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výstavbu multifunkční haly v objektu
ZŠ a schválení věcného záměru rozvoje vzdělání na území obce Cejle.
Žádost o dotaci byla podána, vyjádření zatím nepřišlo.
Usnesení č. 3
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o výpůjčce s TJ Cejle a s výpovědí dohodou
na nájemní smlouvu ze dne 27.8.2010.
Smlouva zatím nebyla uzavřena, čeká se na vyjádření právníků v souvislosti s
podáváním žádostí o dotace.
5) Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce Cejle za rok 2014
ZO Cejle bere na vědomí zprávu o přezkumu hospodaření obce Cejle za rok 2014, kdy
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Kontrolu za Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
kontroly provedl Ing. Radomír Tomandl.
6) Inventarizační zpráva obce Cejle za rok 2014
ZO Cejle bere na vědomí zprávu inventarizační komise obce Cejle za rok 2014. Nebyly
zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
7) Žádost o finanční příspěvek na činnosti pro Centrum pro zdravotně postižené
kraje Vysočina o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené si podalo žádost o finanční příspěvek na činnosti
související s poradenstvím, podporou a pomocí osobám se zdravotním postižením.
Usnesení č. 3:
ZO Cejle nesouhlasí s finančním příspěvkem pro Centrum pro zdravotně
postižené.
Pro: 7, Proti: 0, Zdrž.: 1
8) Schvální smlouvy na svoz a zneškodňování odpadů se SMJ, s.r.o.
K 31.5.2015 skončí výpovědní lhůta uzavřené smlouvy se společností A.S.A. a od
1.6.2015 bude uzavřena smlouva na svoz a zneškodňování komunálního a
separovaného odpadu se společností SMJ, s.r.o.
Usnesení č. 4:
ZO Cejle souhlasí s uzavřením smlouvy na svoz a zneškodňování odpadů se SMJ,
s.r.o.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
9) Schválení Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
Na základě časté činnosti podomních prodejců v obci, navrhla paní starostka schválit
nařízení na zákaz tohoto prodeje.
Usnesení č. 5
ZO Cejle souhlasí se schválením nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na celém správním území obce Cejle.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
10) Návrh na pokácení dvou lip u vchodu do objektu ZŠ
U vchodu do ZŠ se nacházejí dvě lípy, které zasahují do elektrického vedení. Mimo to
také jejich větve při větším větru padají na zem a ohrožují tak životy a zdraví nejen
dětí. Proto by bylo vhodné tyto stromy pokácet a vysadit pouze nízké keře, které by
vzrůstem nezasahovaly do elektrického vedení.
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Usnesení č. 6
ZO Cejle souhlasí s pokácením dvou lip u vchodu do objektu ZŠ.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
11) Schválení nájemní smlouvy na pozemek v bývalém areálu zemědělského družstva
Pro možné získání dotace na zbudování kompostárny nám ZD Dolní Cerekev přislíbilo
pronajmutí pozemku o výměře cca 5 000 m2 za 5000 Kč/rok. Žádost o dotaci bude
podána na nákup traktoru, nakladače, štěpkovače a teploměrů. Dotace by byla
poskytnuta ve výši 90%.
Usnesení č. 7:
ZO Cejle souhlasí se schválením nájemní smlouvy na pozemek v bývalém areálu
ZD za výše uvedených podmínek.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
12) Schválení sponzorského daru pro nemocného malého fotbalistu Kryštofa z
Kostelce
Kryštofovi (11 let) z Kostelce byl diagnostikován Ewingův sarkom hrudní stěny, což je
vzácné a závažné zhoubné nádorovité onemocnění. Kryštof má nádor na levé plíci,
který mu svou velikostí protlačil srdce i samotnou plíci.
V současné době absolvuje intenzivní kůru chemoterapie v pražské Fakultní nemocnici
v Motole a následovat budou náročné operace pod vedením nejlepších specialistů. Tato
léčba je dlouhodobá a finančně náročná.
Usnesení č. 8
ZO Cejle souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na finanční dar pro Kryštofa ve
výši 10 000 Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
13) Různé
- SÚRAO zaslalo pozvánku pro jednoho zástupce obce na exkurzi do jaderné
elektrárny Temelín
- organizace Students for People nabídla spolupráci na „aukci energií“,
zastupitelstvo se k tomuto návrhu vyjádřilo negativně
- paní starostka požádala p. Domšu o doplnění informací týkající se plánované
opravy cest na Hutích
Zápis vyhotoven dne 25.2.015
Zapisovatel: Bc. Jana Kovářová

………………………

………………………
ověřovatel
Ing. Pavla Karbanová

………………………
ověřovatel
Ing. Edita Mariánusová

………………………
starostka
Pavlína Nováková
Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 25.2.2015
Sejmuto z úřední desky obce Cejle: 24.3.2015
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