Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 10/2015
konaného dne 1.9.2015 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, Ing. Stanislav Domša, Luděk Slavětínský, Jaromír Dušek, Ing. Pavla
Karbanová
Daniel Batrla
M. Kozdas, p. Sedláček, p. Smejkal, p. Doležal
Bc. Jana Kovářová
Ing. Pavla Karbanová, Mgr. Zdeňka Sochorová

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 Ing. Pavla Karbanová a Mgr. Zdeňka Sochorová.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli P. Karbanovou a Z. Sochorovou.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem včetně doplnění bodu č. 12 a 13.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení
Žádost o poskytnutí dotace pro Linku důvěry STŘED
Předložení pololetních účetních výkazů obce Cejle
Inventarizační zpráva pro inventuru ZŠ a MŠ Cejle k 30.6.2015
Protokol kontrolního výboru a finančního výboru - ZŠ a MŠ Cejle
Schválení kupní smlouvy na pozemek parc.č. 74/2 oddělený z pozemku parc.č. 74
v k.ú. Hutě
10. Schválení záměru směny pozemků parc.č. 77/3 s parc.č. 299/33 v k.ú. Hutě
11. Schválení kupní smlouvy movitých věcí na kompostárnu obce Cejle
12. Žádost o dotaci na provoz Charitní pečovatelské služby v roce 2015
13. Nabídka firmy SFORP na zprostředkování a spolupráci energetického servisu
14. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4) Kontrola usnesení ze dne 29.6.2015
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.
Kupní smlouva byla uzavřena, pozemky jsou již zapsány v katastru nemovitostí.
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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.
Kupní smlouva byla uzavřena, pozemky jsou již zapsány v katastru nemovitostí.
Pozemek parc.č. 195/4 se ještě musí vyjmout ze zemědělské půdního fondu.
5) Žádost o poskytnutí dotace pro linku důvěry STŘED
STŘED, z.ú. žádá o příspěvek 1 Kč na občana z rozpočtu obce v roce 2015 na provoz
sociální služby Linka důvěry. Služba má působnost v celém Kraji Vysočina.
Usnesení č. 3:
ZO Cejle nesouhlasí s příspěvkem pro linku důvěry STŘED.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
6) Předložení pololetních účetních výkazů obce Cejle
ZO Cejle bere na vědomí pololetní účetní výkazy obce Cejle Rozvahu, Výkaz zisku a
ztráty a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
7) Inventarizační zpráva pro inventuru ZŠ a MŠ Cejle k 30.6.2015
ZO Cejle bere na vědomí inventarizační zprávu pro inventuru ZŠ a MŠ Cejle
k 30.6.2015.
8) Protokol kontrolního výboru a finančního výboru – ZŠ a MŠ Cejle
Ing. Karbanová seznámila zastupitele s provedenou kontrolou ZŠ a MŠ Cejle
finančním a kontrolním výborem.
ZO Cejle bere na vědomí.
9) Schválení kupní smlouvy na pozemek p.č. 74/2 oddělený z pozemku p.č. 74 v k.ú.
Hutě
Usnesení č. 4:
ZO Cejle souhlasí se schválením kupní smlouvy na pozemek p.č. 74/2 oddělený
z pozemku p.č. 74 v k.ú. Hutě o výměře 492 m2 s panem Stanislavem Domšou,
Hutě 5, za cenu 200 Kč/m2.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
10) Schválení záměru směny pozemků p.č. 77/3 a p.č. 299/33 v k.ú. Hutě
Usnesení č. 5:
ZO Cejle souhlasí se zveřejněním záměru na směnu pozemků p.č. 77/3 o výměře
38 m2 a p.č. 299/33 o výměře 5 m2 v k.ú. Hutě.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
11) Schválení kupní smlouvy movitých věcí na kompostárnu obce Cejle
Usnesení č. 6:
ZO Cejle souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s firmou AGROZET České
Budějovice, a.s. na movité věci – štěpkovač, čelní nakladač, 2 ks velkoobjemového
kontejneru, nosič kontejnerů, teploměr, vlhkoměr a kolový traktor v celkové výši
1 971 622 ,- Kč včetně DPH.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
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12) Žádost o dotaci na provoz Charitní pečovatelské služby v roce 2015
Dle požadavku ZO Cejle Charitní pečovatelská služba zaslala rozpočet nákladů na
provoz pro občany obce Cejle, kteří tyto služby využívají.
Usnesení č. 7:
ZO Cejle souhlasí s poskytnutím účelové dotace na provoz Charitní pečovatelské
služby v roce 2015 ve výši 12 822 Kč.
13) Nabídka firmy SFORP na zprostředkování a spolupráci energetického servisu
Firma SFORP představila zastupitelům svůj program na zajištění dodavatelů, kteří
jsou schopni pro Obec Cejle dodávat lacinější energie. Se zástupci firmy bylo
domluveno, že zašlou návrh smlouvy a na příštím zasedání ZO bude tato smlouva
projednána.
14) Různé
- paní starostka seznámila zastupitele se zhotovením konceptu prorodinné a
seniorské politiky a zhotovením konceptu rozvoje obce
- podání informací o nutnosti vyjmutí komunikace z lesního půdního fondu,
která přiléhá ke komunikaci na fotbalové hřiště
- podání informace o napadení stromů kůrovcem v obecním lese
- vydání povolení na vypouštění odpadních vod na dobu 5-ti let. Průběh
přípravy projektové dokumentace na zatrubnění kanalizační stoky
- poděkování organizátorům pouťového veselí, dětskému sboru Cejlička a
malým mažoretkám, které naši obec navštívily
- od 7.9.2015 bude v obci probíhat svoz bioodpadu ze zahrad
- představení Mgr. Ing. Marty Kozdas, nové ředitelky ZŠ a MŠ, která
v krátkosti zastupitele seznámila se svým programem
Zápis vyhotoven dne 9.9.2015
Zapisovatel: Bc. Jana Kovářová

………………………

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

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

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 9.9.2015
Sejmuto z úřední desky obce Cejle: 9.10.2015
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