Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 11/2015
konaného dne 29.9.2015 v 17.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu Cejle

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Pavlína Nováková, Ing. Edita Mariánusová, Antonín Seknička, Ing. Stanislav
Domša, Jaromír Dušek, Ing. Pavla Karbanová, Daniel Batrla
Z. Sochorová, L. Slavětínský
p. Průchová, p. Smejkal
Bc. Jana Kovářová
Daniel Batrla, Ing. Stanislav Domša

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 Daniel Batrla a Ing. Stanislav Domša.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli Danielem Batrlou a Stanislavem
Domšou.
Pro: 7, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem včetně doplnění bodu 12 a 13.
Pro: 7, proti: 0, zdrž.: 0
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení
Schválení směny pozemků parc.č. 77/3 s parc.č. 299/33 v k.ú. Hutě
Nabídka ČD k prodeji nemovitých věcí – bytový dům čp. 58, dále pozemek p.č. st.
529 a p.č. 2628/2 v k.ú. Cejle
7. Zpráva o výsledku dílčího přezkumu hospodaření obce Cejle za rok 2015
8. Doplnění usnesení č. 4 ze zasedání ZO Cejle č. 6/2015
9. Rozpočtové opatření č. 3
10. Schválení smlouvy na zprostředkování energetického servisu s firmou SFORP
11. Schválení záměru směny části pozemků p.č. 2287/1 a 2287/2 s částí pozemku p. č.
2286/1 v k.ú. Cejle
12. Schválení cenové nabídky a firmy na provedení plošné deratizace obce
13. Souhlas s podáním žaloby k Městskému soudu v Praze proti rozhodnutí ve věci
zamítnutí rozkladu proti rozhodnutí o stanovení průzkumného území
14. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4) Kontrola usnesení ze dne 1.9.2015
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 za cenu 200 Kč/m2.
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Smlouva byla uzavřena.
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.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce dne 2.9.2015 a sejmut 18.9.2015.
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.
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 7:
ZO Cejle souhlasí s poskytnutím účelové dotace na provoz Charitní pečovatelské
služby v roce 2015 ve výši 12 822 Kč.
Smlouva byla uzavřena a dotace poskytnuta.
5) Schválení směny pozemků parc.č. 77/3 s parc.č. 299/33 v k.ú. Hutě
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí s uzavřením směnné smlouvy na směnu pozemků p.č. 77/3 o
výměře 38 m2 s pozemkem p.č. 299/33 o výměře 5 m2 v k.ú. Hutě a zároveň s
doplacením ceny 200 Kč/m2 za zbývajících 33 m2 z pozemku parc.č. 77/3.
Pro: 7, Proti: 0, Zdrž.: 0
6) Nabídka ČD k prodeji nemovitých věcí – bytový dům čp. 58, dále pozemek p.č. st.
529 a p.č. 2628/2 v k.ú. Cejle
České dráhy zaslaly nabídku na prodej nemovitých věcí v celkové hodnotě nákupní
ceny 1 121 tis. Kč + DPH. Jedná se o drážní budovu se čtyřmi byty.
Usnesení č. 4:
ZO Cejle nesouhlasí s nákupem nemovitých věcí – bytového domu čp. 58,
pozemku p.č. st. 529 a p.č. 2628/2 v k.ú. Cejle.
Pro: 7. Proti: 0, Zdrž.: 0
7) Zpráva o výsledku dílčího přezkumu hospodaření obce Cejle za rok 2015
ZO Cejle bere na vědomí zprávu z dílčího přezkumu hospodaření obce Cejle za rok
2015, kdy nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Kontrolu provedli pověření
pracovníci Krajského úřadu Kraje Vysočina Ing. Libor Hartmann a Miloslava
Neubauerová.
8) Doplnění usnesení č. 4 ze zasedání ZO Cejle č. 6/2015
Usnesení č. 4 ZO Cejle č. 6/2015: ZO Cejle souhlasí se schválením závěrečného účtu
obce Cejle za rok 2014.
Usnesení č. 5:
ZO Cejle souhlasí s doplněním usnesení č. 4 ze zasedání ZO Cejle č. 6/2015
s dovětkem bez výhrad.
Pro: 7, Proti: 0, Zdrž.: 0
9) Rozpočtové opatření č. 3
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3.
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10) Schválení smlouvy na zprostředkování energetického servisu s firmou SFORP
Na základě domluvy na minulém zasedání ZO byla předložena firmou SFORP smlouva
o zprostředkování a spolupráci za účelem snižování a optimalizaci nákladů za nákup
energií a služby s tím spojené.
Usnesení č. 6:
ZO Cejle souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou SFORP o zprostředkování a
spolupráci za účelem snižování a optimalizaci nákladů za nákup energií a služby
s tím spojené.
Pro: 7, Proti: 0, Zdrž.: 0
11) Schválení záměru směny části pozemků p.č. 2287/1 a 2287/2 s částí pozemku p. č.
2286/1 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 7:
ZO Cejle souhlasí se zveřejněním záměru na směnu části pozemků p.č. 2287/1 a
pozemku parc.č. 2287/2 s částí pozemku p. č. 2286/1 v k.ú. Cejle o výměře cca 80
m2.
Pro: 7, Proti: 0, Zdrž.: 0
12) Schválení cenové nabídky a firmy na provedení plošné deratizace obce
Na základě upozornění občanů obce na výskyt přemnožených hlodavců byla oslovena
firma DERATEX spol. s r.o., která nám zaslala cenovou nabídku a návrh realizace
deratizace kanalizační sítě, veřejných prostranství i soukromých domů a objektů.
Občané budou informováni prostřednictvím místního rozhlasu a webových stránek o
dalších postupech a konkrétního data uskutečnění.
Usnesení č. 8:
ZO Cejle souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Deratex, s.r.o. na
provedení plošné deratizace obce Cejle za celkovou cenu 11 400 Kč + DPH.
Pro: 7, Proti: 0, Zdrž.: 0
13) Souhlas s podáním žaloby proti rozhodnutí k Městskému soudu v Praze ve věci
zamítnutí rozkladu proti rozhodnutí o stanovení průzkumného území
Na základě rozhodnutí ministra životního prostředí o zamítnutí rozkladu proti
rozhodnutí o stanovení průzkumného území v naší lokalitě bylo navrženo podání
žaloby k Městskému soudu v Praze proti tomuto rozhodnutí.
Usnesení č. 9:
ZO Cejle souhlasí s podáním žaloby proti rozhodnutí k Městskému soudu v Praze
ve věci zamítnutí rozkladu proti rozhodnutí o stanovení průzkumného území
úložiště radioaktivního odpadu.
Pro: 6, Proti: 1, Zdrž.: 0
14) Různé
- Seniorům byly rozdány dotazníky v souvislosti se zhotovením konceptu
prorodinné a seniorské politiky.
- Dne 27.10. se uskuteční drakiáda, kterou bude pořádat ZŠ a MŠ Cejle,
občerstvení zajistí SDH Cejle.
- Paní starostka poděkovala paní Vejvodové, Růžičkové a Klimešové za
přípravu občerstvení a sálu na vítání občánků. Poděkovala také dětem a
učitelskému sboru ZŠ a MŠ Cejle za kulturní představení.
- Bylo vydáno rozhodnutí ředitelky školy o přerušení činnosti MŠ a družiny
v době podzimních prázdnin.
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-

Proběhla debata ohledně oprav komunikací na Hutích v majetku obce Cejle i
v majetku ostatních institucí.
Kolem komunikace ke skále proběhne vysečení a údržba příkopů.

Zápis vyhotoven dne 30.9.2015
Zapisovatel: Bc. Jana Kovářová

………………………

………………………
ověřovatel
Daniel Batrla

………………………
ověřovatel
Ing. Stanislav Domša

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 30.9.2015
Sejmuto z úřední desky obce Cejle: 30.10.2015
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