Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 21/2016
konaného dne 27.6.2016 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
Stanislav Domša, Zdeňka Sochorová

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 Zdeňka Sochorová.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli S. Domša a Z. Sochorová.
Pro: 9, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem včetně rozšíření bodu 5 a doplnění
bodu 9.
Pro: 9, proti: 0, zdrž.: 0

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení
Schválení záměru směny pozemků parc.č. 27/1, 27/5, 27/4, 27/2 a 27/9 (celkem 4 089
m2) s pozemky parc.č. 32/1, 46/1 a 47/3 (celkem 1856 m2) vše v k.ú. Kostelecký dvůr
a schválení výše doplatku za zbývajících 2 233 m2
6. Schválení záměru směny části pozemku p.č. 1406/1 s části pozemku p.č. 1406/56 vše
v k.ú. Cejle
7. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ do projektu kraje financovaného
z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera
s finančním příspěvkem
8. Přihlášení obce do dražební vyhlášky o provedení elektronické dražby věcí
nemovitých
9. Jmenování členů do nově vznikající Platformy proti hlubinnému úložišti
10. Různé
1.
2.
3.
4.
5.

1

4) Kontrola usnesení ze dne 30.5.2016
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.
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 11:
ZO Cejle souhlasí s nabídkou na zpracování lesního hospodářského plánu na rok 2018
– 2027 od firmy LESPROJEKT BRNO, a.s.
Smlouva byla uzavřena.
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.
O přeložku bude požádáno až před skutečnou realizací akce cca 1 rok před začátkem
z důvodu možnosti zahrnutí nákladů do žádosti o dotaci jako vynucená investice
stavbou.
5) Schválení záměru směny pozemků parc.č. 27/1, 27/5, 27/4, 27/2 a 27/9 (celkem 4
089 m2) s pozemky parc.č. 32/1, 46/1 a 47/3 (celkem 1856 m2) vše v k.ú. Kostelecký
dvůr a schválení výše doplatku za zbývajících 2 233 m2
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se schválením záměru na směnu pozemků parc.č. 27/1, 27/5,
27/4, 27/2 a 27/9 (celkem 4 089 m2) s pozemky parc.č. 32/1, 46/1 a 47/3 (celkem 1
856 m2) vše v k.ú. Kostelecký dvůr a souhlasí se schválením doplatku ve výši 80
Kč/m2 za zbývajících 2 233 m2
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
6) Schválení záměru směny části pozemku p.č. 1406/1 s části pozemku p.č. 1406/56
vše v k.ú. Cejle
Usnesení č. 4:
ZO Cejle souhlasí se schválením záměru směny části pozemku p.č. 1406/1 o
výměře cca 40 m2 s částí pozemku p.č. 1406/56 o výměře cca 40 m2 vše v k.ú. Cejle.
Geometrický plán zajistí obec Cejle a náklady budou rozděleny na půl.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
7) Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ do projektu kraje financovaného
z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera
s finančním příspěvkem
Na školní rok 2016/2017 se škola může zapojit do projektu na pomoc dětem, které si
nemohou z důvodu finanční tísně dovolit kvalitní stravování ve školní jídelně a jejich
rodiče jsou v hmotné nouzi.
Usnesení č. 5:
ZO Cejle souhlasí se zapojením ZŠ a MŠ do projektu kraje financovaného
z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera
s finančním příspěvkem.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
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8) Přihlášení obce do dražební vyhlášky o provedení elektronické dražby věcí
nemovitých
Usnesení č. 6:
ZO Cejle souhlasí s účastí v elektronické dražbě pozemku p.č. st. 28 a 166/1 v k.ú.
Cejle, která bude zahájena dne 13.7.2016 ve 14.00 hod. na dražebním portálu
www.drazby-exekutori.cz, č.j. 074 EX 03203/11-098. Zároveň schvaluje dražitele
za obec Cejle starostku obce Pavlínu Novákovou a místostarostu obce Antonína
Sekničku, kteří budou oprávněni činit podání ve výše uvedené dražbě nemovitostí.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
9) Jmenování členů do nově vznikající Platformy proti hlubinnému úložišti
Usnesení č. 7:
ZO Cejle souhlasí se jmenováním členů Platformy pro hlubinné úložiště: Milada
Duchanová a Milan Vopálenský.
Pro: 8, Proti: 1, Zdrž.: 0
10) Různé
- Paní ředitelka Mgr. Ing. Marta Kozdas zhodnotila uplynulý školní rok, výuku
i volnočasové aktivity v ZŠ a MŠ Cejle.
- Pan Domša vznesl dotaz na paní ředitelku ohledně odchodu dětí ze ZŠ,
stravování a podávání svačinek v MŠ.
- Paní starostka poděkovala za organizaci dětského dne, SDH Cejle a za
organizaci vítání občánků – paní P. Klimešové, F. Křišťálové, dětem a
učitelům ze ZŠ a MŠ Cejle.
- SÚRAO zaslalo na obecní účet v měsíci červnu 1 206 112,20 Kč.
- Obec obdržela dar od Kraje Vysočina ve výši 2 564 Kč na zájmové a
sportovní aktivity dětí.
- Obec obdržela osvědčení o úspoře emisí.
- 2.7. se uskuteční Kvadriatlon, 15.7. – 17.7. se uskuteční pouťové veselí
- Paní starostka informovala o výskytu pesticidů ve vodě a následném řešení.
- Paní starostka předložila vyhotovený výkres na úpravu křižovatky a
vybudování chodníku do nové lokality 13 RD.
Zápis vyhotoven dne 30.6.2016
Zapisovatel: Jana Kovářová

………………………

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

………………………
ověřovatel
Mgr. Zdeňka Sochorová

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 30.6.2016
Sejmuto z úřední desky obce Cejle:
3

