Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 14/2015
konaného dne 30.11.2015 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, Daniel Batrla, Z. Sochorová, L. Slavětínský
Ing. Pavla Karbanová
Bc. Jana Kovářová
J. Dušek, E. Mariánusová

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 Jaromír Dušek a Edita Mariánusová.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli J. Dušek a E. Mariánusová.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem včetně doplnění bodu 21.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 5
6. Schválení smlouvy o veřejných službách s firmou ICOM
7. Stanovení inventární komise pro rok 2015
8. Využití dotace POV pro rok 2016
9. Schválení příspěvku do fondu obnov HČ pro rok 2016
10. Kalkulace vodného a stočného a stanovení ceny pro rok 2016
11. Schválení neinvestiční dotace na rok 2016 pro ZŠ a MŠ Cejle a TJ Cejle
12. Schválení návrhu rozpočtu obce Cejle na rok 2016
13. Schválení návrhu rozpočtového výhledu obce Cejle na rok 2017 – 2018
14. Schválení dodatečného příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Cejle 2015
15. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Cejle na rok 2016
16. Schválení OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
17. Schválení darovací smlouvy s firmou MITECH s.r.o. na část pozemku p.č. 89/8, díl
„a“ o výměře 42 m2, který bude připojen k pozemku p.č. 89/1 v k.ú. Cejle
18. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou RWE na část pozemku p.č.
89/1 v k.ú. Cejle – plynárenské zařízení
19. Nabídka firmy PROXIMA na knižní publikaci obce Cejle
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20. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na linku důvěry STŘED
21. Zpráva kontrolního výboru obce Cejle
22. Různé
4) Kontrola usnesení ze dne 26.10.2015
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 za dohodnutou cenu 200 Kč/m2 a na koupi
pozemku parc.č. 77/3 v k.ú. Hutě o výměře 38 m2 za dohodnutou cenu 200 Kč/m2.
Smlouva zatím nebyla uzavřena. Čeká se na vyjádření MMJ k oddělení pozemků.
5) Rozpočtové opatření č. 5
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5.
6) Schválení smlouvy o veřejných službách s firmou ICOM
Firma ICOM zaslala novou smlouvu o veřejných službách. Dle nové smlouvy již obec
nebude dotovat spoj č. 20 (6:02 z Cejle do Jihlavy). Tento spoj bude dotován Krajem
Vysočina. Zrušeny byly spoje v 19:20 z Cejle do Jihlavy a ve 22.35 hod. z Jihlavy do
Cejle z důvodu malého vytížení.
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o veřejných službách s firmou ICOM.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
7) Stanovení inventární komise pro rok 2015
Paní starostka navrhla, aby členy inventární komise byli pí Sochorová, pí Mariánusová
a p. Seknička.
Usnesení č. 4:
ZO Cejle souhlasí se stanovením inventární komise obce Cejle pro rok 2015 ve
složení Ing. Edita Mariánusová (předseda), Mgr. Zdeňka Sochorová, a Antonín
Seknička.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
8) Využití dotace POV pro rok 2016
ZO navrhlo využít dotaci POV na výstavbu víceúčelového hřiště a opravy komunikací.
Usnesení č. 5:
ZO Cejle souhlasí s využitím dotace POV v roce 2016 na opravu komunikací na
Hutích.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
9) Schválení příspěvku do fondu obnov HČ pro rok 2016
Usnesení č. 6.:
ZO Cejle souhlasí s příspěvkem do fondu obnovy HČ pro rok 2016 ve výši 40 tis.
Kč na vodu a 10 tis. Kč na kanalizaci.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
10) Kalkulace vodného a stočného a stanovení ceny pro rok 2016
Usnesení č. 7:
ZO Cejle souhlasí s kalkulací vodného a stočného pro rok 2016 a stanovuje cenu
vodného ve výši 25,- Kč bez DPH a cenu stočného ve výši 7,50 Kč bez DPH.
Celkem vodné a stočné včetně DPH bude činit 37 Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
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11) Schválení neinvestiční dotace na rok 2016 pro ZŠ a MŠ Cejle a TJ Cejle
Dle předložených žádostí na neinvestiční dotace na rok 2016 ZO schvaluje:
Usnesení č. 8:
ZO Cejle souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace na rok 2016 pro ZŠ a MŠ
Cejle ve výši 450 000 Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
Usnesení č. 9:
ZO Cejle souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace na rok 2016 pro TJ Cejle ve
výši 49 000 Kč. TJ v roce 2016 zajistí alespoň jednu sportovní akci pro děti.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
12) Schválení návrhu rozpočtu obce Cejle na rok 2016
Usnesení č. 10:
ZO Cejle souhlasí s návrhem rozpočtu obce Cejle na rok 2016.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
13) Schválení návrhu rozpočtového výhledu obce Cejle na rok 2017 – 2018
Usnesení č. 11:
ZO Cejle souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu obce Cejle na rok 2017 –
2018.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
14) Schválení dodatečného příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Cejle 2015
ZŠ a MŠ Cejle si zažádala o dodatečný příspěvek na provoz ve výši 40 tis. Kč
z důvodu pořízení dětských ručníků, 28 ks dětského povlečení a dek, 13 ks postýlek
s matrací, dvou učitelských stolů, pračky, sušičky a vysavače a části nové el. instalace.
ZŠ a MŠ zrušila žádost o předpokládaný příspěvek ve výši 140 tis. na dotování
mzdových prostředků pro rozšíření pedagogického sboru.
Dále proběhla diskuse o nákupu lednice pro uchování mléčných výrobků a pořízení
interaktivní tabule do druhé učebny.
Usnesení č. 12:
ZO Cejle souhlasí s dodatečným příspěvkem na provoz ZŠ a MŠ Cejle v roce 2015
ve výši 40 tis. Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
15) Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Cejle na rok 2016
Usnesení č. 13:
ZO Cejle souhlasí s předloženým rozpočtem ZŠ a MŠ Cejle na rok 2016.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
16) Schválení OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Náklady na svoz a odstranění komunálního odpadu v roce 2014 činily 335 713,- Kč.
Náklady za rok 2015 (včetně dopočítaného průměru za měsíce XI a XII 2015) se
snížily o 132 161,- Kč. Také se navýšily odměny od EKO-KOMu za tříděný odpad.
Paní starostka tedy navrhla, že není třeba poplatek TKO stanovovat ve stejné výši, ale
je možné jej snížit a to na 550,- Kč/osobu/rok. Od poplatku budou nově osvobozeni
senioři nad 80 let a 50 % z poplatku zaplatí děti, které navštěvují po celý školní rok
základní školu v Cejli.
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Usnesení č. 14:
ZO Cejle souhlasí s OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a stanovuje výši poplatku TKO pro rok 2016 ve výši 550 Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
17) Schválení darovací smlouvy s firmou MITECH s.r.o. na část pozemku p.č. 89/8,
díl „a“ o výměře 42 m2, který bude připojen k pozemku p.č. 89/1 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 15:
ZO Cejle souhlasí se schválením darovací smlouvy s firmou MITECH s.r.o. na
část pozemku p.č. 89/8, díl „a“ o výměře 42 m2, který bude připojen k pozemku
p.č. 89/1 v k.ú. Cejle. Do smlouvy bude doplněno věcné břemeno na stávající
septik a kanalizační šachtu.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
18) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou RWE na část pozemku p.č.
89/1 v k.ú. Cejle – plynárenské zařízení
Usnesení č. 16:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou
RWE na část pozemku p.č. 89/1 v k.ú. Cejle – plynárenské zařízení, za úplatu ve
výši 50 Kč bez DPH.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
19) Nabídka firmy PROXIMA na knižní publikaci obce Cejle
Usnesení č. 17:
ZO Cejle nesouhlasí s nabídkou firmy PROXIMA na knižní publikaci obce Cejle.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
20) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na linku důvěry STŘED
Usnesení č. 18:
ZO Cejle nesouhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu obce na linku důvěry
STŘED.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
21) Zápis kontrolního výboru obce Cejle
ZO Cejle bere na vědomí zápis kontrolního výboru obce Cejle za kontrolované období
1.9.2015 – 26.10.2015. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitel p. Seknička navrhl odměnu starostce Pavlíně Novákové za její celoroční práci ve
výši třináctého platu.
Usnesení č. 19:
ZO Cejle souhlasí s odměnou pro Pavlínu Novákovou ve výši třináctého platu.
Pro: 7, Proti: 0, Zdrž.: 1
22) Různé
- paní starostka poděkovala za organizaci setkání seniorů, cejleckého vinobraní
a vánočních trhů,
- 4.12. se uskuteční rozsvícení vánočních stromů, 19.12 vánoční koncert, ´
- úřední hodiny OÚ Cejle o vánočních svátcích jsou zveřejněny na webových
stránkách obce,
- prodej vánočních stromků v prodejně Dana bude zahájen 14.12. za 70 Kč/ks
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v listopadu byla rozsáhlá porucha na veřejném osvětlení, která byla způsobena
instalací nového rozvaděče, který má již zabudovanou proudovou ochranu.
Velké množství napojených lamp VO na jeden okruh způsoboval přetížení a
výpadek. Dále jsme museli podat žádost o navýšení příkonu, který byl
v minulosti na žádost obce snížen.
byl podán inzerát na prodej sklápěcího návěsu za cenu 75 tis., který byl v roce
2011 zakoupen za 112 800 Kč
je připravován projekt na vybudování chodníku od autobusové zastávky do
nové lokality 13 RD směrem na Dvorce včetně úpravy křižovatky u
autobusových zastávek
je připravován projekt na zazdění nevyužívaného balkónu v MŠ čímž se
navýší kapacita dětí a projekt na zřízení nové učebny pro výuku anglického
jazyka, informační techniky a dílny
probíhá příprava projektové dokumentace na výstavbu multifunkční haly
v areálu školy
firma SFORP, která pro obec zajišťovala výběr nového dodavatele na energie,
zajistila roční úsporu nákladů na energie 68 750 Kč.
byl vznesen dotaz na dodávku obědů ze školní jídelny pro seniory. P.
Slavětínský navrhl oslovit dodavatele obědů, který nyní vozí obědy i do Dolní
Cerekve, zda by nebylo možné zajíždět i do Cejle. Dodávky obědů ze školní
jídelny se zatím obnovovat nebudou.
byl předložen návrh řešení na realizaci víceúčelového hřiště
paní starostka navrhla úpravu zpravodaje, který by vycházel čtvrtletně.
Zároveň oslovila zastupitele, pokud by věděli o někom, kdo by chtěl
spolupracovat na vydávání našeho zpravodaje, aby se nahlásil na OÚ.
Poslední zasedání ZO Cejle v tomto roce se bude konat 17.12.
p. Domša podal informace o schůzce se SÚRAO

Zápis vyhotoven dne 3.12.2015
Zapisovatel: Jana Kovářová

………………………

………………………
ověřovatel
Jaromír Dušek

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

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 3.12.2015
Sejmuto z úřední desky obce Cejle: 18.12.2015
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