Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 6/2015
konaného dne 30.3.2015 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, Ing. Stanislav Domša
Jaromír Dušek, Luděk Slavětínský
J. Jelínková
Bc. Jana Kovářová
Mgr. Zdeňka Sochorová, Antonín Seknička

1) Zahájení
Starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že je přítomno 7 členů
zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále upozornila, že celé zasedání
bude nahráváno na diktafon.
2) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Zdeňka Sochorová a Antonín Seknička.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli Z. Sochorová a A. Seknička.
Pro: 7, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem včetně vyřazení bodu č. 12.
Pro: 7, proti: 0, zdrž.: 0
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola usnesení
5. Schválení účetní závěrky obce Cejle za rok 2014
6. Schválení závěrečného účtu obce Cejle za rok 2014
7. Schválení VH hospodářské činnosti obce Cejle za rok 2014
8. Projednání zprávy o provedené veřejnosprávní kontrole v ZŠ a MŠ Cejle
9. Zpráva kontrolního výboru kontroly ZŠ a MŠ Cejle
10. Zpráva finančního výboru kontroly obce Cejle
11. Schválení vstupu do dražebního jednání na pozemek p.č. 89/7 v k.ú. Cejle a udělení
plné moci pro sestavenou komisi pro dražbu
12. Schválení ukončení členství obce Cejle ve SVOL
13. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a
o zřízení věcného práva s ÚPZSVM – hřiště
14. Schválení vyhlášky č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Cejle
15. Schválení poplatku za rozhlasovou relaci
16. Různé
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4) Kontrola usnesení ze dne 23.2.2015
Usnesení č. 4
ZO Cejle souhlasí s uzavřením smlouvy na svoz a zneškodňování odpadů se SMJ, s.r.o.
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 7
ZO Cejle souhlasí se schválením nájemní smlouvy na pozemek v bývalém areálu ZD.
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 8
ZO Cejle souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na finanční dar pro Kryštofa ve výši
10 000 Kč.
Smlouva byla uzavřena a peníze byly předány.
5) Schválení účetní závěrky obce Cejle za rok 2014
Na základě Vyhlášky č. 220/2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek byly ZO Cejle předloženy výkazy Rozvaha,
Výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce k 31.12.2014.
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se schválením účetní závěrky obce Cejle k 31.12.2014.
Pro: 7, Proti: 0, Zdrž.: 0
6) Schválení závěrečného účtu obce Cejle za rok 2014
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce dne 18.2.2015 a sejmut dne 5.3.2015.
Usnesení č. 4:
ZO Cejle souhlasí se schválením závěrečného účtu obce Cejle za rok 2014.
Pro: 7, Proti: 0, Zdrž.: 0
7) Schválení VH hospodářské činnosti obce Cejle za rok 2014
Výsledek hospodaření hospodářské činnosti obce Cejle za rok 2014 činil 242 276,34 Kč.
Usnesení č. 5:
ZO Cejle souhlasí, aby výsledek hospodaření hospodářské činnosti obce Cejle za
rok 2014, byl ponechán v hospodářské činnosti a nepřeváděl se do činnosti hlavní.
Pro: 7, Proti: 0, Zdrž.: 0
8) Projednání zprávy o provedené veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ Cejle
ZO Cejle bere na vědomí zprávu z provedené veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Cejle
za rok 2014, kdy byly shledány chyby a nedostatky.
9) Zpráva kontrolního výboru kontroly ZŠ a MŠ Cejle
ZO Cejle bere na vědomí zprávu kontrolního výboru z provedené kontroly ZŠ a MŠ
Cejle, kdy byly zjištěny chyby a nedostatky.
10) Zpráva finančního výboru kontroly obce Cejle
ZO Cejle bere na vědomí zprávu finančního výboru z provedené kontroly obce Cejle,
kdy nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
11) Schválení vstupu do dražebního jednání na pozemek p.č. 89/7 v k.ú. Cejle a
udělení plné moci pro sestavenou komisi pro dražbu
Byla vyhlášena dražba na pozemek p.č. 89/7 v k.ú. Cejle.
Usnesení č. 6:
ZO Cejle souhlasí s účastí v elektronické dražbě pozemku p.č. 89/7 v k.ú. Cejle,
která bude zahájena dne 2.4.2015 v 10 hod. na dražebním portálu www.drazby2

exekutori.cz, č.j. 132 EX 26827/09-35. Zároveň schvaluje dražitele za obec Cejle
starostku obce Pavlínu Novákovou, která bude oprávněna činit podání ve výše
uvedené dražbě nemovitosti.
Pro: 7, Proti: 0, Zdrž.: 0
12) Schválení ukončení členství obce Cejle ve SVOL
Obec Cejle je členem Sdružení vlastníků obecních lesů. Pro obec je toto členství
nevýhodné a nepřináší obci žádná pozitiva.
Usnesení č. 7:
ZO Cejle souhlasí s ukončením členství obce Cejle ve SVOL.
Pro: 7, Proti: 0, Zdrž.: 0
13) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem a o zřízení věcného práva s ÚPZSVM – hřiště
Za pozemek parc.č. 2127 a 2128/2 v k.ú. Cejle platila obec až do současné doby
ÚPZSVM náhradu ve výši 20 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání těchto pozemků.
Pozemky tvoří část hlavního fotbalového hřiště. Po více jak ročním vyjednávání na
ÚPZSVM nám byla zaslána smlouva o bezúplatném převodu do majetku obce, jejíž
podmínkou je, že po dobu 10 let nesmí být pozemky využívány ke komerčním či jiným
výdělečným účelům a nelze je pronajímat. Účetní hodnota obou pozemků činí 10 388
Kč. ÚPZSVM nám pozemky nabídl k odprodeji za 170 000 Kč.
Usnesení č. 8:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva na pozemky p.č. 2127 a p.č.
2128/2 v k.ú. Cejle.
Pro: 7, Proti: 0, Zdrž.: 0
14) Schválení vyhlášky č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Cejle
Ve vyhlášce je navíc řešeno nakládání s bioodpady, ostatní zůstává nezměněné.
Usnesení č. 9:
ZO Cejle souhlasí se schválením vyhlášky č. 2/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Cejle.
Pro: 7, Proti: 0, Zdrž.: 0
15) Schválení poplatku za rozhlasovou relaci
Rozhlasová relace bude zdarma pro cejlecké a jiné spolky a sdružení, lékařské zprávy a
pro potřeby obce. Poplatek se bude týkat pouze komerčních sdělení.
Usnesení č. 10:
ZO Cejle souhlasí se schválením poplatku za rozhlasovou relaci v místním
rozhlase, a to za každou 1 relaci 50 Kč včetně DPH.
Pro: 7, Proti: 0, Zdrž.: 0
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16) Různé
- byla podána informace o možnosti odkoupení garáže p.č. st. 509
- poděkování manželům Křišťálovým a Klimešovým za přípravu a organizaci
dětské velikonoční dílničky
- podání informace pana místostarosty o zajištění energetických štítků pro
budovy v majetku obce
- proběhla diskuze o provedení opravy komunikace na Hutích p.č. 299/3, jejíž
současný stav neodpovídá skutečnému zaměření
- Paní Jelínková informovala zastupitele o průběhu referenda proti stavbě úložiště
v naší lokalitě a o tom, že referendum řádně proběhlo a vyjádření občanů
nebylo získáváno podvodem.

Zápis vyhotoven dne 1.4.2015
Zapisovatel: Bc. Jana Kovářová

………………………

………………………
ověřovatel
Mgr. Zdeňka Sochorová

………………………
ověřovatel
Antonín Seknička

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 1.4.2015
Sejmuto z úřední desky obce Cejle: 27.4.2015
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