Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 19/2016
konaného dne 25.4.2016 v 17.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu Cejle
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

1) Zahájení
Starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále upozornila, že celé zasedání
bude nahráváno na diktafon.
2) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Antonín Seknička a Daniel Batrla.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli A. Seknička a D. Batrla.
Pro: 6, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem včetně doplnění bodu č. 17, 18 a 19.
Pro: 6, proti: 0, zdrž.: 0
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 2/2016
Schválení účetní závěrky obce Cejle za rok 2015
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Cejle za rok 2015
Schválení závěrečného účtu obce Cejle za rok 2015
Schválení vypořádání výsledku hospodaření hospodářské činnosti obce Cejle za rok
2015
10. Schválení vypořádání výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Cejle za rok 2015
11. Schválení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 148 v k.ú. Hutě
12. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1406/1 v k.ú. Cejle a nabídka odprodeje části
pozemku p.č. 1406/56 v k.ú. Cejle
13. Žádost o odkup části pozemku p.č. 149/1 v k.ú. Cejle
14. Předložení cenových nabídek na odkup dřeva
15. Schválení záměru na zhotovení projektové dokumentace pro multifunkční halu u ZŠ a
MŠ Cejle
16. Schválení sběrného místa separovaného odpadu v areálu ZŠ a MŠ Cejle
17. Schválení darovací smlouvy ZŠ a MŠ Cejle s firmou BOSCH
18. Schválení nové smlouvy o dílo s firmou DERATEX
19. Schválení zápisu do kroniky za rok 2015
20. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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4) Kontrola usnesení ze dne 29.3.2016
Usnesení č. 4.:
ZO Cejle souhlasí se schválením návrhu smlouvy o dílo s firmou Linhart na výstavbu
multifunkčního hřiště Cejle.
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 6.:
ZO Cejle souhlasí s návrhem smlouvy o dílo s dodavatelem projektové dokumentace
firmou FORTIS spol. s r.o. pro akcí „Přístavba a stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ
Cejle“
Smlouva byla uzavřena.
5) Rozpočtové opatření č. 2/2016
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2016.
6) Schválení účetní závěrky obce Cejle za rok 2015
Na základě Vyhlášky č. 220/2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek byly ZO Cejle předloženy výkazy Rozvaha,
Výkaz zisku a ztráty a Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015.
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se schválením účetní závěrky obce Cejle k 31.12.2015
Pro: 6, Proti: 0, Zdrž.: 0
7) Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Cejle za rok 2015
Na základě Vyhlášky č. 220/2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek byly ZO Cejle předloženy výkazy Rozvaha,
Výkaz zisku a ztráty a Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 ZŠ a MŠ Cejle.
Usnesení č. 4.:
ZO Cejle souhlasí se schválením účetní závěrky ZŠ a MŠ Cejle k 31.12.2015.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrž.: 0
8) Schválení závěrečného účtu obce Cejle za rok 2015
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce dne 18.4.2016 a sejmut dne 3.5.2016.
Usnesení č. 5:
ZO Cejle souhlasí se schválením závěrečného účtu obce Cejle za rok 2015 bez
výhrad.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrž.: 0
9) Schválení vypořádání výsledku hospodaření hospodářské činnosti obce Cejle za
rok 2015
Výsledek hospodaření hospodářské činnosti obce Cejle za rok 2015 činil 298 614,64
Kč.
Usnesení č. 6.:
ZO Cejle souhlasí, aby výsledek hospodaření hospodářské činnosti obce Cejle za
rok 2015 byl ponechán v hospodářské činnosti a nepřeváděl se do činnosti hlavní.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrž.: 0
10) Schválení vypořádání výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Cejle za rok 2015
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Cejle za rok 2015 činil 10 075,71 Kč.
Usnesení č. 7.:
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ZO Cejle souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Cejle za rok
2015 ve výši 10 075,71 převést na účet 413 – rezervní fond tvořený ze zlepšeného
výsledku hospodaření.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrž.: 0
11) Schválení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 148 v k.ú. Hutě
Usnesení č. 8.:
ZO Cejle souhlasí se schválením nájemní smlouvy na pozemek p.č. 148 o výměře
1 650 m2 v k.ú. Hutě na dobu určitou od 12.5.2016 do 12.5.2017 za cenu 2 Kč/m2
za rok.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrž.: 0
12) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1406/1 v k.ú. Cejle a nabídka odprodeje
části pozemku p.č. 1406/56 v k.ú. Cejle.
Usnesení č. 9:
ZO Cejle nesouhlasí s předloženou žádostí na odkoupení části pozemku p.č.
1406/1 v k.ú. Cejle, ani s nabídkou odprodeje části pozemku p.č. 1406/56 v k.ú.
Cejle. ZO Cejle by souhlasilo pouze se směnou stejných výměr výše uvedených
pozemků.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrž.: 0
13) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 149/1 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 10:
ZO Cejle nesouhlasí s předloženou žádostí o odkoupení části pozemku parc.č.
149/1 v k.ú. Cejle.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrž.: 0
14) Předložení nabídek na odkup dřeva
Firma Kronospan ČR, spol. s r.o. předložila cenovou nabídku na odkup dřeva.
Usnesení č. 11:
ZO Cejle nesouhlasí s předloženou cenovou nabídkou na odkup dřeva.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrž.: 0
15) Schválení záměru na zhotovení projektové dokumentace pro multifunkční halu u
ZŠ a MŠ Cejle
Usnesení č. 12:
ZO Cejle souhlasí se záměrem na zhotovení studie a následně projektové
dokumentace pro stavbu multifunkční haly u ZŠ a MŠ Cejle. Hala by měla být
zděná, s max. výškou 4,5 – 5 m, včetně šaten a sociálního zařízení. Délka budovy
bude stanovena dle možnosti rozměru pozemku a bude propojena se stávající
budovou ZŠ a MŠ.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrž.: 0
16) Schválení sběrného místa separovaného odpadu v areálu ZŠ a MŠ Cejle
Usnesení č. 13:
ZO Cejle souhlasí se schválením sběrného místa separovaného odpadu v areálu
ZŠ a MŠ Cejle.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrž.: 0
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17) Schválení darovací smlouvy ZŠ a MŠ Cejle s firmou BOSCH
Usnesení č. 14:
ZO Cejle souhlasí s darovací smlouvou na částku 50 tis. Kč ZŠ a MŠ Cejle
s firmou BOSCH na nákup interaktivní tabule.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrž.: 0
18) Schválení nové smlouvy o dílo s firmou DERATEX
Usnesení č. 15:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o dílo s firmou DERATEX, která bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrž.: 0
19) Schválení zápisu do kroniky za rok 2015
Paní Krausová seznámila zastupitele se zápisem do kroniky za rok 2015.
Usnesení č. 16:
ZO Cejle souhlasí se zápisem do kroniky za rok 2015.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrž.: 0
20) Různé
- paní starostka poděkovala paní Vejvodové a Kochrdové za úpravu parku
kolem dětského hřiště, dále poděkovala všem organizátorkám a místním
pekařkám za uspořádání dětského karnevalu a všem účastníkům akce Čistá
Vysočina: manželům Karbanovým, Novákovým, Makovcovým, Malečkovým,
Olze a Ivetě Bruzlovým , Nele Kovářové a dětem ze ZŠ za úklid obce a jejího
okolí.
- posouzení návrhů na zhotovení projektové dokumentace pro úpravu
křižovatky u autobusových zastávek a vybudování chodníku do nové lokality
- seznámení s opravami místních komunikací v obci Cejle a místní části Hutě
v letošním roce
- nabídka na pořízení leteckých záběrů
- dne 4.5. v 17 hod. v KZ proběhne schůzka s majiteli dotčených pozemků při
výstavbě budování nových kanalizačních stok a intenzifikaci ČOV
- dne 30.4. se uskuteční pálení čarodějnic, 25.6. se uskuteční vítání občánků
- příprava programu na pouťové veselí a slavnostní otevření víceúčelového
hřiště
- Pan Domša obeznámil zastupitele s probíhající údržbou soukromých pozemků
na Hutích, kterou provádí pan Jurač. Za zvelebování vzhledu místní části obce
panu Juračovi děkujeme.
Zápis vyhotoven dne 26.4.2016
Zapisovatel: Jana Kovářová

………………………

………………………
ověřovatel
Antonín Seknička

………………………
ověřovatel
Daniel Batrla

………………………
starostka
Pavlína Nováková
Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 26.4.2016
Sejmuto z úřední desky obce Cejle:
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