Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016
konaného dne 30.5.2016 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, Ing. Edita
Mariánusová, Mgr. Zdeňka Sochorová
F. Němec, M. Flodrman Valová
Jana Kovářová
Jaromír Dušek, Ing. Pavla 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 Jaromír Dušek a Pavla Karbanová.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli J. Dušek 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. 17, 18 a 19.
Pro: 9, proti: 0, zdrž.: 0
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 3/2016
Předložení čtvrtletních účetních výkazů obce Cejle
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 2301/4 v k.ú. Cejle
Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Cejle
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 – dořešení směny předmětných pozemků
10. Žádost o pronájem rybníku p.č. 47 v k.ú. Cejle
11. Projednání návrhu na vydání OZV na zákaz používání zábavné pyrotechniky
12. Znovuprojednání odvodu z loterií za rok 2015
13. Žádost o udělení výjimky z OZV o ochraně nočního klidu – Čeřínek festival
14. Udělení výjimky z OZV o ochraně nočního klidu – pouťové veselí Cejle, turnaj
v malé kopané a slavnostní otevření multifunkčního hřiště
15. Nabídky na zpracování lesního hospodářského plánu na rok 2018 – 2027
16. Souhlas s přeložkou vysokého napětí v k.ú. Kostelecký dvůr pro připravovanou
intenzifikaci biologického rybníka
17. Zápis z kontroly kontrolního výboru obce Cejle
18. Vydání souhlasu se stavební úpravou objektu trafostanice, Hutě
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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19. Žádost o příspěvek na činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z.s.
20. Různé
4) Kontrola usnesení ze dne 25.4.2016
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.
Smlouva byla uzavřena.
5) Rozpočtové opatření č. 3/2016
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2016.
6) Předložení čtvrtletních účetních výkazů obce Cejle
ZO Cejle bere na vědomí Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu a Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu za první čtvrtletní 2016.
7) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 2301/4 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č.
2301/4 v k.ú. Cejle se společností E.ON na vedení přípojky na garáže za
jednorázovou úplatu 1 000 Kč bez DPH.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
8) Schválení změny územního plánu obce Cejle č. 1
Změna ÚP č. 1 řeší především zařazení ploch pro bydlení v RD „Pod lesem“, „Za
školou“, „Na stráni“, „U Hruštičky“, vyřazení lokality pro bydlení BR1 a BR2 dle
původního ÚP, plochu pro zemědělskou výrobu, plochu smíšenou venkovskou „Za
tratí“. Změna ÚP č. 1 byla posouzena, projednána a schválena dotčenými orgány. Proti
návrhu změny ÚP č. 1 byla vznesena jedna námitka, která se týkala zastavitelné plochy
„Za školou“. Návrh na rozhodnutí o námitce pořizovatel projednal s dotčenými orgány,
které zaslaly souhlasná stanoviska.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Cejle v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů vydává dle ustanovení § 171 a následných zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů Změnu č. 1 Územního plánu Cejle.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
9) 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 – dořešení směny předmětných pozemků
Usnesení č. 5:
ZO Cejle doporučuje provést místní šetření přímo na místě dne 31.5.2016 ve 14
hod. za přítomnosti majitelů pozemků a předloží řešení na další zasedání ZO
Cejle.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
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10) Žádost o pronájem rybníku p.č. 47 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 6:
ZO Cejle nesouhlasí s pronájmem rybníku p.č. 47 v k.ú. Cejle a trvá na předchozí
domluvě, že rybník bude v budoucnu sloužit pro potřeby obce.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 1
11) Projednání návrhu na vydání OZV na zákaz používání zábavné pyrotechniky
Na základě stížností obyvatel na pořádané ohňostroje byly Ministerstvem vnitra
zaslány informace týkající se této problematiky. Základní podmínkou by mělo být, že
se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti zdraví a majetku. Obec tedy musí vždy
nejprve zvažovat, zda určitou činnost považovat za činnost, jež by vůbec mohla narušit
veřejný pořádek.
Usnesení č. 7:
ZO Cejle nesouhlasí se schválením OZV na zákaz používání zábavné
pyrotechniky, ale doporučuje informovat občany a nájemce sálu KZ, aby se
zdržovali používat zábavnou pyrotechniku.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
12) Znovuprojednání odvodu z loterií za rok 2015
Po důkladném zvážení se TJ Cejle rozhodla o změnu využití finančních prostředků.
Místo nákupu branek pořídí za tuto částku nádrž na zásobu vody pro zavlažování.
Usnesení č. 8:
ZO Cejle navrhuje použít odvod z loterie za rok 2015 na zakoupení nádrže na
zásobu vody.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
13) Žádost o udělení výjimky z OZV o ochraně nočního klidu – Čeřínek festival
Usnesení č. 9:
ZO Cejle souhlasí s udělení výjimky z OZV č. 4/2014 o ochraně nočního klidu pro
konání 9. ročníku kulturní akce Čeřínek - festival pro rodiny s dětmi, který se
bude konat od 22.7.2016 od 13:00 do 23.7.2016 do 04:00 hod.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
14) Udělení výjimky z OZV o ochraně nočního klidu – pouťové veselí Cejle, turnaj
v malé kopané, soukromá oslava narozenin a slavnostní otevření multifunkčního
hřiště
Usnesení č. 10:
ZO Cejle souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 4/2014 o ochraně nočního klidu
pro akce:
Pouťové veselí Cejle 15.7 – 17.7.2016
Turnaj v malé kopané 31.7.2016
Soukromá oslava narozenin: 20.8.2016
Slavnostní otevření multifunkčního hřiště: 27.8.2016
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
15) Nabídky na zpracování lesního hospodářského plánu na rok 2018 – 2027
Byly obdrženy dvě nabídky na zpracování lesního hospodářského plánu, od firmy
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. a cenu 390 Kč/ha bez DPH a od firmy
LESPROJEKT BRNO, a.s. za cenu 360 Kč/ha bez DPH.
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Usnesení č. 11:
ZO Cejle souhlasí s nabídkou na zpracování lesního hospodářského plánu na rok
2018 – 2027 od firmy LESPROJEKT BRNO, a.s.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
16) Souhlas s přeložkou vysokého napětí v k.ú. Kostelecký dvůr pro připravovanou
stavbu - intenzifikace biologického rybníka
Usnesení č. 12:
ZO Cejle souhlasí se zřízením přeložky vysokého napětí v k.ú. Kostelecký dvůr
pro připravovanou intenzifikaci biologického rybníka za cenu 350 833,- Kč.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
17) Zápis z kontroly kontrolního výboru obce Cejle
ZO Cejle bere na vědomí Zápis kontrolního výboru o provedené kontrole obce Cejle za
období 1.11.2015 – 31.3.2016, kdy nebyly zjištění žádné chyby a nedostatky.
V 18:20 hod. se p. Domša omluvil ze zasedání.
18) Vydání souhlasu s úpravou trafostanice Hutě
Usnesení č. 13:
ZO Cejle souhlasí se stavebními úpravami pro trafostanici Dolní Hutě dle
předložené projektové dokumentace.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
19) Žádost o příspěvek na činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z.s.
Usnesení č. 14:
ZO Cejle nesouhlasí s příspěvkem na činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s. Prostějov.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0

20) Různé
- Obec obdržela dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště
- Obec Dvorce neschválila smlouvu o vytvoření společného školského obvodu
spádové školy. V tomto případě, může ZŠ a MŠ Cejle odmítnout přijetí dětí
z obce Dvorce do mateřské školy, s výjimkou dětí v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky.
- Paní starostka podala informace o schůzce, která proběhla s majiteli
dotčených pozemků při výstavbě budování nových kanalizačních stok a
intenzifikaci ČOV.
- dne 5.6. od 14 hod. se uskuteční dětský den u horního rybníka
- paní starostka podala informace o možném třídění plastových odpadů. Každá
domácnost by měla svoji nádobu na plast. V současné době probíhá předběžné
vyčíslení nákladů na svoz a využití možnosti získání dotace na pořízení 120 l
nádob.

4

Zápis vyhotoven dne 31.5.2016
Zapisovatel: Jana Kovářová

………………………

………………………
ověřovatel
Jaromír Dušek

………………………
ověřovatel
Pavla Karbanová

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 31.5.2016
Sejmuto z úřední desky obce Cejle:
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