Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 17/2016
konaného dne 29.2.2016 v 17.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu Cejle
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

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 Luděk Slavětínský a Pavla Karbanová.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli L. Slavětínský a P. Karbanová.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem včetně doplnění bodu č. 13, 14, 15.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
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Schválení podmínek pro přijetí dětí do mateřské školy – doplnění bodů
Žádost o finanční příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina
o.p.s.
7. Inventarizační zpráva obce Cejle za rok 2015
8. Stanovení komise pro výběrové řízení na stavbu víceúčelového hřiště
9. Schválení návrhu smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy
s obcí Dvorce
10. Schválení nabídky MAS Třešťsko na zpracování strategie rozvoje obce Cejle
11. Změna rozsahu analýz pesticidních látek v pitné vodě
12. Schválení ceníku inzerce v místním zpravodaji
13. Žádost o znovuprojednání použití peněz z jaderného účtu
14. Stanovení komise pro výběrové řízení na pořízení projektové dokumentace pro
rozšíření prostor v MŠ, ZŠ a přemístění školní kuchyně
15. Zapojení se do projektu „Senior v bezpečí“
16. Různé
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4) Kontrola usnesení ze dne 27.1.2016
Usnesení č. 14.:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o zřízení věcného břemene na přípojku NN
pro parc.č. 140/2. Za zřízení věcného břemene se sjednává jednorázová náhrada ve
výši 500 Kč bez DPH.
Smlouva byla uzavřena.
5) Schválení podmínek pro přijetí dětí do MŠ – doplnění bodů
Na základě požadavku byla směrnice doplněna o bodové hodnocení, na jehož základě
bude sestaven pořadník uchazečů. S předloženým návrhem bodování zastupitelé
souhlasí, kromě uvedených mínusových bodů, které byly nahrazeny nulovými body.
Usnesení č. 3.:
ZO Cejle souhlasí s předloženou Směrnicí pro přijímání dětí do MŠ Cejle.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
6) Žádost o finanční příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina
o.p.s.
Usnesení č. 4:
ZO Cejle nesouhlasí s finančním příspěvkem pro Centrum pro zdravotně
postižené kraje Vysočina o.p.s.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
7) Inventarizační zpráva obce Cejle za rok 2015
ZO Cejle bere na vědomí zprávu inventarizační komise obce Cejle za rok 2015. Nebyly
zjištění žádné inventarizační rozdíly.
8) Stanovení komise pro výběrové řízení na stavbu víceúčelového hřiště
Usnesení č. 5.:
ZO Cejle schvaluje komisi pro výběrové řízení na stavbu víceúčelového hřiště ve
složení: Luděk Slavětínský, Antonín Seknička, Daniel Batrla, Stanislav Domša,
Pavlína Nováková.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
9) Schválení návrhu smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy s obcí Dvorce
ZO Cejle s návrhem smlouvy souhlasí, ale doporučuje do smlouvy uvést také příspěvek
na roční provoz ZŠ a MŠ podle počtu žáků z obce Dvorce navštěvující ZŠ a MŠ Cejle.
Návrh smlouvy i s výší příspěvku bude zaslán k projednání zastupitelům obce Dvorce a
následně odsouhlasen zastupitelstvem obce Cejle.
10) Schválení nabídky MAS Třešťsko na zpracování strategie rozvoje obce Cejle
Usnesení č. 6.:
ZO Cejle souhlasí s přijetím nabídky na zpracování strategie rozvoje obce Cejle
s MAS Třešťsko za cenovou nabídku 15 tis. Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
11) Změna rozsahu analýz pesticidních látek v pitné vodě
Usnesení č. 7.:
ZO Cejle souhlasí se změnou rozsahu prováděných kontrol kvality pitné vody při
úplném rozboru, který bude rozšířen o vyšetření pesticidů a relevantních
2

metabolit. Roční náklady na odběry vzorků se navýší od 4 356,- Kč/ročně, včetně
DPH.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
12) Schválení ceníku inzerce v místním zpravodaji
Usnesení č. 8.:
ZO Cejle souhlasí s podmínkami pro uveřejňování inzerce v Obecním zpravodaji
a s předloženým ceníkem inzerce. Řádková inzerce pro trvale hlášené občany je
zdarma, pro ostatní 5,- Kč za každý započatý řádek. Inzerát je omezen délkou
maximálně 5ti řádků. Ceník ostatní inzerce a podmínky pro uveřejňování budou
uvedeny na webových stránkách obce nebo budou k nahlédnutí na OÚ Cejle.
Blahopřání a poděkování ve zpravodaji bude zdarma.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
13) Žádost o znovuprojednání použití peněz z jaderného účtu
V prosinci 2015 obec Cejle, přes její nesouhlas, obdržela z jaderného účtu příspěvek
v celkové výši 1 210 267,25 Kč. Na lednovém zasedání ZO Cejle 2016 usnesením č. 11
již bylo schváleno, že částka bude ponechána na bankovním účtu obce do doby vydání
rozhodnutí Městského soudu v Praze.
Pan Stanislav Domša podal žádost o znovuprojednání použití těchto peněz a
doporučuje je použít např. na opravu komunikací v místní části Hutě.
Usnesení č. 9.:
ZO Cejle potvrzuje své unesení č. 11 ze dne 27.1.2016.
Pro: 7, Proti: 1, Zdrž.: 0
14) Stanovení komise pro výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace na
rozšíření prostor v MŠ, ZŠ a přesun školní kuchyně.
Usnesení č. 10.:
ZO Cejle souhlasí se stanovením komise pro výběrové řízení na zhotovení
projektové dokumentace ve složení: Luděk Slavětínský, Daniel Batrla, Stanislav
Domša, Pavlína Nováková, Pavla Karbanová.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
15) Zapojení se do projektu „Senior v bezpečí“
Usnesení č. 11.:
ZO Cejle nesouhlasí se zapojením do projektu „Senior v bezpečí“.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0

16) Různé
- paní starostka poděkovala za organizaci masopustu, obecního plesu a
Cejleckým stálicím za kulturní vložku
- z důvodu velké nemocnosti bude dětský karneval přesunut na jiný termín
v měsíci dubnu
- 14.3. proběhne veřejné projednání změny územní plánu obce Cejle
- 2.4. bude hasičský sbor v kulturním zařízení pořádat kurz první pomoci
- od 10.3. bude svoz TKO probíhat vždy ve čtvrtek
- do 10.3.2016 mohou občané připomínkovat aktualizaci krajského územního
plánu, kam by nově měly být zaneseny lokality pro hlubinné úložiště
jaderného odpadu
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-

podání informace o průběhu celkové rekonstrukce rozvodů elektrické energie
v místní části Hutě
podání informace o dotaci na odbahnění rybníků

Zápis vyhotoven dne 1.2.2016
Zapisovatel: Jana Kovářová

………………………

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

………………………
ověřovatel
Pavla Karbanová

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 1.2.2016
Sejmuto z úřední desky obce Cejle:
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