Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 9/2015
konaného dne 29.6.2015 v 17.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu Cejle

Přítomni:

Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

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 Ing. Edita Mariánusová a Antonín Seknička.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli E. Mariánusovou a A. Sekničkou.
Pro: 9, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem včetně doplnění bodu č. 14, 15 a 16.
Pro: 9, proti: 0, zdrž.: 0
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4) Kontrola usnesení ze dne 25.5.2015
Usnesení č. 7:
ZO Cejle navrhuje oslovit majitele vedlejšího pozemku p.č. 2143, zda bude mít zájem
o vybudování komunikace, na jejíž výstavbě by se finančně podílel. Pokud bude
souhlasit, vybrala by se studie D, pokud souhlasit nebude, bude zvolena varianta C.
Mezi nově navrhovanými a stávajícími rodinnými domy bude dodržen odstup cca 3 m
pro zachování přístupu ke stávajícím pozemkům.
Proběhla schůzka s majitelem sousedního pozemku a jeho projektantem. Bude
vyčíslena částka, kterou by se případně podílel na účasti a poté se rozhodne dál.
Usnesení č. 8:
ZO Cejle souhlasí s předávacím protokolem k SIM kartě – dohoda o provozování
(zápůjčka) s firmou FIEDLER AMS s.r.o. na provozování GMS systému propojení
s vodojemem. Paušální platba bude ve výši 40,- Kč/měsíc/jednu SIM kartu.
Usnesení č. 9:
ZO Cejle souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb na internetovém server
www.fiedler-magr.cz pro sběr dat z telemetrických stanic. Paušální platba bude ve výši
100,- Kč/měsíc.
Předávací protokol i smlouva byly uzavřeny.
Usnesení č. 10:
ZO Cejle souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem zdravotního střediska.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce obce Cejle dne 26.5.2015 a sejmut 11.6.2015.
5) Schválení zápisu do obecní kroniky za rok 2014
Paní Krausová v bodech seznámila zastupitele se zápisem do obecní kroniky za období
roku 2014.
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se zápisem do obecní kroniky za rok 2014.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
6) Udělení výjimky z OZV č. 4/2014 o ochraně nočního klidu pro ČeřínekFest a pouť
Cejle
Usnesení č. 4:
ZO Cejle souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 4/2014 o ochraně nočního klidu
pro konání ČeřínekFestu ve dnech 17.7. – 18.7.2015 a pro konání pouťové zábavy
Cejle ve dnech 10.7. – 12.7.2015.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
7) Jmenování inventarizační komise pro inventuru ZŠ a MŠ Cejle k 30.6.2015
K ukončení činnosti současné ředitelky školy a předání dokumentů k 30.6.2015 bude
ustanovena inventarizační komise.
Usnesení č. 5:
ZO Cejle souhlasí se jmenováním Edity Mariánusové, Jany Kovářové a Pavlíny
Novákové (předseda) do inventarizační komise pro inventuru ZŠ a MŠ Cejle
k 30.6.2015.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
8) Schválení dotace kompostárna Cejle
Byla schválena dotace na kompostárnu ve výši 90 % výdajů tj. 1 796 304 Kč. Projekt
zahrnuje nákup traktoru, čelního nakladače, štěpkovače, kontejneru, nosiče kontejneru
a podvozku, teploměru a vlhkoměru.
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9) Žádost o dotaci na provoz Charitní pečovatelské služby v roce 2015
Charitní pečovatelská služba požádala o dotaci ve výši 12 822 Kč. Pečovatelská služba
má své sídlo v Kostelci a terénní formou poskytuje své služby i v naší obci. Požadovaná
částka slouží na dokrytí skutečných nákladů služby v roce 2015 pro občany naší obce.
Usnesení č. 6:
Souhlas bude udělen na příštím zasedání ZO Cejle pod podmínkou předložení
kalkulace a seznamu obyvatel, kterým je služba v naší obci poskytována.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
10) Rozpočtové opatření č. 1/2015
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2015.
11) Schválení kupní smlouvy na pozemky p.č. 2041/2, p.č. 2045 a p.č. 2046/1 v k.ú.
Cejle
V minulém měsíci proběhlo výběrové řízení na výše uvedené pozemky. Obec Cejle
v tomto výběrovém řízení zvítězila a pozemky za cenu 263 000 Kč vydražila.
Usnesení č. 7:
ZO Cejle souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemky p.č. 2041/2, p.č. 2045 a
p.č. 2046/1 v k.ú. Cejle za kupní cenu 263 tis. Kč.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
12) Protokol z veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Cejle
ZO Cejle bere na vědomí protokol z veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Cejle, která byla
zaměřena na mzdovou agendu za období 1.1.2014 do 31.3.2015. Kontrolou byly
zjištěny chyby a nedostatky. Kontrolu provedli: Edita Mariánusová, Jana Kovářová a
Jarmila Kratochvílová. Zřizovateli bylo doporučeno předat tyto mzdy ke kontrole
České školní inspekci nebo Oblastnímu inspektorátu práce.
13) Schválení smlouvy na pronájem zdravotního střediska
Usnesení č. 8:
ZO Cejle souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem zdravotního střediska s paní
Kateřinou Michálkovou, Hutě 6 ve výši nájmu 1 200 Kč/rok, smlouva bude na
dobu určitou 1 rok.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
14) Rozpočtové opatření č. 2/2015
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2015.
15) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku
Usnesení č. 9:
ZO Cejle souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného
majetku na pozemky p.č. 195/4 v k.ú. Cejle, p.č. 1383/2 v k.ú. Cejle a p.č. 299/16
v k.ú. Hutě.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
16) Schválení směrnice č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Ve směrnici budou pouze pozměněny částky dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, kdy poskytování dodávek a služeb bude do 2 mil. Kč bez DPH a na
stavební práce do 6 mil. bez DPH. Ostatní údaje ve směrnici zůstanou nezměněny.
Usnesení č. 10:
ZO Cejle souhlasí se schválením směrnice č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
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Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
17) Různé
- byla vyhlášena kotlíková dotace na podporu výměnu kotlů v domácnostech, bližší
informace naleznete na webových stránkách obce
- byly zakoupeny sady tašek na tříděný odpad
- od 1.7.2015 byla jmenována nová ředitelka ZŠ a MŠ Cejle Mgr. Ing. Marta
Kozdas, paní starostka seznámila zastupitele s jejím vzděláním a praxí
- paní starostka poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci Dětského dne a
Kvadriatlonu
- pouťové veselí se bude konat u horního rybníka v Cejli, z důvodu nemoci pana
faráře nebude uskutečněna pouťová mše
- v měsíci červenci se zasedání ZO konat nebude, další zasedání se bude konat
v úterý 1.9.2015
- byl zpracován územní plán, všichni, kdo si podali žádost o změnu tohoto ÚP, by
se měli finančně podílet určitou částí. Stanovení této části bude projednáno na
příštím zasedání ZO.
- pí Sochorová upozornila na nutnost vyčištění stoky ve spodní části obce
Bylo předáno slovo panu Němcovi:
Dotázal se, proč byla před měsícem ve škole policie, co tam šetřila a proč do školy jezdila
paní Kameníková. Paní Nováková mu sdělila, že se ztratila pokladna a paní Kameníková
dávala dohromady dokumentaci v jídelně. P. Němec sdělil, že se mu vše zdá podezřelé.
Dále uvedl, že na něj bylo podáno trestní oznámení za to, že tady kradl. 5.5. podal stížnost na
to, že v obvinění je uvedeno, že uvedení lidé tady nepracovali a peníze si tak psal na sebe a
využil je pro svoji potřebu. Uvedl, že v tisku byly zveřejněny lživé informace. Pan
Slavětínský upozornil na to, že při výslechu se podepisovala mlčenlivost, p. Němec sdělil, že
je obviněný a proto se vyjadřovat může a bude se proti lžím hájit.
Uvedl, že paní Nováková byla u výslechu 13.5. a tam uvedla: při nezávislé kontrole agendy
dohod bylo zjištěno…; k tomu uvedl, kdo tuto kontrolu nařídil a kdy, kdo ji vykonával, kdo
to počítal, je to bez zápisu, podnět byl jen z paní Novákové, tady nikdo do toho nebyl
zainteresovaný.
26.9.2014 byla na výslechu podruhé, uvedl, že má veškeré protokoly a výslechy. P.
Slavětínský ho upozornil, aby mluvil k věci.
Od jara 2011 seznamovala pí Raichlová pí Novákovou s účetní evidencí a se
způsobem uzavírání dohod. Dalšími svědky toho, že to paní Nováková přebírala a věděla,
jak se to účtuje, jsou paní Poláčková a Duchanová. Po předání funkce 1.8.2012 měla dost
času na vynášení mylných informací na veřejnost, aniž by to projednala s uvedenými
osobami. Na policii poté uvedla, že toto zjistila až na jaře 2013.
Za účinkování 3,5 roku na úřadě za paní Novákové odešlo 10 zaměstnanců. Paní Sochorová
ho upozornila, aby nedával dohromady školu s úřadem. Dále vyjmenoval konkrétní
zaměstnance a důvody jejich odchodu.
Sdělil, že bude podávat trestní oznámení pro křivé nařčení a lhaní. Byla znehodnocena práce
místních důchodců. Byla vybudována sjezdovka, kanalizace, biologický rybník, plynofikace
územní plán, a toto znehodnocuje práci všech.
Ročně probíhalo 5 kontrol a mzdy se vozily také na OSSZ a ZP, všechny kontroly proběhly
v pořádku. Dřevo z lesa se neprodávalo a šlo do školy na topení.
P. slavětínský upozornil, že škodu vyčíslila hospodářská kriminálka.
Paní Nováková uvedla že, v trestním oznámení nebylo uvedeno, že tady někdo kradl. Bylo
podáno trestní oznámení, jehož podání odsouhlasilo zastupitelstvo a bylo podáno na
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podezření na fiktivní uzavírání dohod o provedení práce. Kriminálka tuto záležitost
prošetřila a předala státnímu zástupci.
P. Němec uvedl, že takovéto věci se měli řešit na obci, nikoliv přes policii.
P. Domša upozornil, že o vině rozhodne až soud.
P. Němec uvedl, že všechna práce byla odpracována. Paní Nováková se zeptala, proč se tedy
dohody uzavíraly na jiné lidi a ne na osoby, které tu práci skutečně udělaly.
Pan Němec to odůvodnil, že důchodci mohli odpracovat 100 hod. za rok. Šetřili tím peníze
na odvodech.
Pan Němec prohlásil, že se tady provedla sviňárna a žádá toto uveřejnit v zápise ZO.
P. Slavětínský uvedl, že jeho babička měla v dohodě, na které byl podepsán také p. Němec
napsáno že sušila seno. P. Němec se k tomuto vyjádřil, že o tomto ani nevěděl.
-

-

-

P. Domša se dotázal, na základě čeho byl p. Vlček vyzván k předložení
živnostenského listu a dalších dokumentů, a zda má na toto obec právo. Paní
starostka odpověděla, že na základě žádosti Úřadu práce na vyplacení pomoci
v hmotné nouzi lidem ubytovaným v ubytovnách, musí být pro udělení souhlasu
tyto dokumenty předloženy.
p. Domša se dotázal, zda by se daly umístit včelí úly na obecních pozemcích na
Dolních Hutích.
dále p. Domša požádal kontrolní a finanční výbor o provedení kontroly účetní
evidence ve školní jídelně
P. Němec se dotázal na pronájmy kulturního zařízení, zda je nějaký správce, kolik
tam bylo akcí a kolik se za ně inkasovalo. Má k dispozici loňský rozpočet a
nenašel tam ani nájmy, ani les. Slečna Kovářová mu sdělila, že toto se do
rozpočtu nepromítá, protože se jedná o hospodářskou činnost obce a lze to vyčíst
např. z výkazu zisku a ztrát. Paní Nováková uvedla, že kdokoliv by měl zájem,
může přijít a my mu konkrétní vyúčtování za pronájmy ukážeme, ceník na
pronájmy si schválilo zastupitelstvo.
pí Karbanová sdělila, že 30.6. se také zúčastní inventury ve škole
během prázdnin nebude obecní úřad z důvodu dovolené dlouhodobě uzavřen
p. Němec upozornil na vyčištění kanálů v obci
p. Domša upozornil na svoz větví na Hutích

Zápis vyhotoven dne 7.7.2015
Zapisovatel: Bc. Jana Kovářová

………………………

………………………
ověřovatel
Antonín Seknička

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

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 7.7.2015
Sejmuto z úřední desky obce Cejle: 30.7.2015
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