Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 15/2015
konaného dne 17.12.2015 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
Ing. S. Domša, Ing. P. Karbanová

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 Stanislav Domša a Pavla Karbanová.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli S. Domša a P. Karbanová.
Pro: 9, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem včetně doplnění bodu č. 9.
Pro: 9, proti: 0, zdrž.: 0
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 6
Schválení rozpočtu obce Cejle na rok 2016
Schválení rozpočtového výhledu obce Cejle na rok 2017 – 2018
Projednání Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace IPRÚ
JSA
9. Zápis finančního výboru obce Cejle
10. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4) Kontrola usnesení ze dne 30.11.2015
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o veřejných službách s firmou ICOM.
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 10:
ZO Cejle souhlasí s návrhem rozpočtu obce Cejle na rok 2016.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen dne 1.12.2015 a sejmut z úřední desky dne 16.12.2015.
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Usnesení č. 11:
ZO Cejle souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu obce Cejle na rok 2017 – 2018.
Návrh rozpočtového výhledu byl vyvěšen dne 1.12.2015 a sejmut z úřední desky dne
16.12.2015.
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.
Smlouva bude uzavřena po zaměření septiku a kanalizační šachty.
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.
Návrh smlouvy byl zaslán firmě RWE k odsouhlasení a podpisu.
5) Rozpočtové opatření č. 6
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6.
6) Schválení rozpočtu obce Cejle na rok 2016
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se schválením rozpočtu obce Cejle na rok 2016.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
7) Schválení rozpočtového výhledu obce Cejle na rok 2017 – 2018
Usnesení č. 4:
ZO Cejle souhlasí se schválením rozpočtového výhledu obce Cejle na rok 2017 2018.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
8) Projednání Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace
IPRÚ JSA
ZO bere na vědomí Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace.
9) Zápis finančního výboru obce Cejle
ZO Cejle bere na vědomí zápis finančního výboru obce Cejle. Nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky.
10) Různé
- paní starostka poděkovala za organizaci rozsvícení vánočních stromů,
poděkovala Ole Bruzlové za zhotovení vánočního betlému do zvoničky a
zajištění otevírací doby, p. Stnaislavu Batrlovi za zhotovení dřevěné
konstrukce k betlému, dětem ze ZŠ a MŠ a pedagogickému sboru za přípravu
vánoční besídky, p. Kiliánovi a zaměstnancům obce za zhotovení
mechanizace pro automatické zvonění do kapličky.
- ÚPZSVM zaslal seznam nezjištěných majitelů pozemků,
- SÚRAO převedlo na účet obce poplatek za průzkumné území ve výši
4 155,05 Kč odvozeného podle §4b odst. 3 z poměru plochy průzkumného
území nacházející se na území naší obce
- SÚRAO zaslalo pozvánku na ukázky geologicko – průzkumných prací, které
budou probíhat v Mysliveckém sále v Rohozné dne 12. února 2016 od 16.00
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-

hodin do 20.00 hodin. Autobus z Cejle bude odjíždět od autobusové zastávky
v 15.40, 16.40, 17.40, 18.40 a 19.40.
19.12. se uskuteční vánoční koncert, 31.12. silvestr v kulturním zařízení
Paní starostka poděkovala zastupitelům, zaměstnancům i ostatním, kteří se
podílejí a pomáhají při různých akcích za celoroční dobrou spolupráci
Proběhla debata ohledně měření radonu v budově ZŠ a MŠ

Zápis vyhotoven dne 18.12.2015
Zapisovatel: Jana Kovářová

………………………

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

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

………………………
starostka
Pavlína Nováková

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