Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 12/2015
konaného dne 26.10.2015 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
Smrčka J.
Bc. Jana Kovářová
L. Slavětínský, A. 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 Luděk Slavětínský a Antonín Seknička.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli L. Slavětínským a A. Sekničkou.
Pro: 9, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem včetně doplnění bodu 10 a 11.
Pro: 9, proti: 0, zdrž.: 0
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení
Schválení kupních smluv (směna pozemků) parc.č. 77/3 a parc.č. 299/33 v k.ú. Hutě
Schválení kupních smluv (směna pozemků) část pozemku p.č. 2287/1 a 2287/2 a část
pozemku p. č. 2286/1 v k.ú. Cejle
7. Rozpočtové opatření č. 4
8. Předložení účetních výkazů obce Cejle za období 1-9/2015
9. Schválení Koncepce prorodinné a seniorské politiky obce Cejle
10. Žádost o umístění sídla spolku SŠK Cejle na adrese Obecního úřadu Cejle
11. Souhlas se stavebními úpravami trafostanice na Hutích
12. Různé

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4) Kontrola usnesení ze dne 29.9.2015
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.
Smlouva nebyla uzavřena. Bude schválena smlouva kupní.
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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.
Smlouva byla uzavřena.
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.
Záměr byl vyvěšen dne 30.9.2015 a sejmut dne 15.10.2015.
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.
Smlouva byla uzavřena.
5) Schválení kupních smluv (směna pozemků) parc.č. 77/3 a parc.č. 299/33 v k.ú.
Hutě
Usnesení č. 4:
ZO Cejle souhlasí s kupní smlouvou na prodej pozemku parc.č. 299/3 v k.ú. Hutě
o výměře 5 m2 ve vlastnictví Obce Cejle panu Stanislavu Maršíkovi za
dohodnutou cenu 200 Kč/m2 a na koupi pozemku parc.č. 77/3 v k.ú. Hutě o
výměře 38 m2 ve vlastnictví pana Stanislava Maršíka za dohodnutou cenu 200
Kč/m2.
Pro: 9. Proti: 0, Zdrž.: 0
6) Schválení kupních smluv (směna pozemků) část pozemku p.č. 2287/1 a 2287/2 a
část pozemku p. č. 2286/1 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 5:
ZO Cejle nesouhlasí s předloženým návrhem výměry pozemků. Navrhuje odkup
pozemků nebo výměnu za jinou část pozemku.
Pro: 9. Proti: 0, Zdrž.: 0
7) Rozpočtové opatření č. 4
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4.
8) Předložení účetních výkazů obce Cejle za období 1-9/2015
ZO Cejle bere na vědomí účetní výkazy obce Cejle za období 1-9/2015 Rozvahu,
Výkaz zisku a ztráty, Přílohu a Výkaz hodnocení plnění rozpočtu.
9) Schválení Koncepce prorodinné a seniorské politiky obce Cejle
ZO Cejle byla předložena vypracovaná koncepce Prorodinné a seniorské politiky obce
Cejle, návrh na podání žádosti o dotaci na podporu prorodinné politiky a na účast
v celostátní soutěži „Obec přátelská rodině“. Dále pro další aktualizace, doplnění
koncepce a realizaci plánovaných aktivit byla navržena komise ve složení: Mgr. Ing.
Marta Kozdas, Ing. Edita Mariánusová, Olga Bruzlová, Ing. Pavla Karbanová a Pavlína
Nováková.
Usnesení č. 6:
ZO Cejle souhlasí s koncepcí Prorodinné a seniorské politiky obce Cejle a
s podáním žádosti o dotaci na podporu prorodinné politiky.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
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Usnesení č. 7:
ZO Cejle souhlasí s navrženou pracovní skupinou pro koncepci Prorodinné a
seniorské politiky ve složení: Mgr. Ing. Marta Kozdas, Ing. Edita Mariánusová,
Olga Bruzlová, Ing. Pavla Karbanová, Pavlína Nováková.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
10) Žádost o umístění sídla spolku SŠK Cejle na adrese Obecního úřadu Cejle
Na základě žádosti SŠK Cejle v souvislosti se změnou zákonů a stanov, SŠK žádá o
umístění sídla spolku na adrese OÚ Cejle.
Usnesení č. 8:
ZO Cejle souhlasí s umístěním sídla spolku SŠK Cejle na adrese Obecního úřadu
Cejle, Cejle čp. 100.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
11) Souhlas se stavebními úpravami trafostanice na Hutích
ZO Cejle byl předložen návrh na stavební úpravy trafostanice na dolních Hutích. ZO
navrhuje změnu projektu a technické řešení s co nejmenším přesahem štítové zdi
sousedící s komunikací.
12) Různé
- Ke sběrným místům tříděného odpadu byly v obci přidány kontejnery na sběr
jedlých olejů a tuků. Tato služba je SMJ poskytována bezplatně.
- 6.11. se uskuteční setkání seniorů, 20.11. výroční schůze SDH Cejle, 21.11.
Cejlecké vinobraní a 28.11. vánoční trhy
- paní starostka vyzvala zastupitele, aby podávali návrhy na rozpočet pro rok
2016
- proběhla diskuze ohledně kanalizace a biologického rybníku
- byly nastíněny možnosti výstavby chodníku do lokality 13 RD a úpravy
křižovatky u autobusových zastávek
Zápis vyhotoven dne 3.11.2015
Zapisovatel: Jana Kovářová

………………………

………………………
ověřovatel
Luděk Slavětínský

………………………
ověřovatel
Antonín Seknička

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 3.11.2015
Sejmuto z úřední desky obce Cejle: 27.11.2015
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