Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 23/2016
konaného dne 24.10.2016 v 17.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu Cejle
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

1) Zahájení
Starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že je přítomno 8 členů
zastupitelstva, pan Slavětínský se zdržel (dorazil k jednání od bodu č. 11).
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: 8, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2:
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
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Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 5/2016 a č. 6/2016
Protokol z veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Cejle
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.
125/14 v k.ú. Cejle – kabelová smyčka NN
8. Žádost o směnu pozemku v majetku obce Cejle p.č. 2138/1 a části pozemku p.č. 2140
v k.ú. Cejle za pozemky p.č. 2189/6 a 2189/7 v k.ú. Cejle
9. Schválení kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2623 a p.č. 2491 v k.ú. Cejle
10. Žádost o podporu Linky bezpečí
11. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 2286/8 v k.ú. Cejle
12. Schválení konceptu Program rozvoje obce Cejle 2016 – 2023
13. Schválení žádosti o dotaci na akci z programu MŠMT 133 310 a závazku
spolufinancování akce „Přístavba a stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ Cejle“
14. Schválení dodatku č. 3 na nájem pozemků se ZD Dolní Cerekev, družstvo
15. Schválení záměru na pronájem pozemku p.č. 27/5 v k.ú. Kostelecký dvůr
16. Různé
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4) Kontrola usnesení ze dne 29.8.2016
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se schválením kupní smlouvy 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 1856
m2) vše v k.ú. Kostelecký dvůr za cenu 80 Kč/m2 a souhlasí s výší doplatku za
zbývajících 2233 m2 ve stejné výši.
Smlouva byla uzavřena, byl proveden vklad v KN.
Usnesení č. 4:
ZO Cejle souhlasí se schválením kupní smlouvy na směnu části pozemku p.č. 1406/1
s částí pozemku p.č. 1406/56 vše v k.ú. Cejle dle přiloženého geometrického plánu za
cenu 200 Kč/m2.
Smlouva byla uzavřena, byl proveden vklad v KN.
Usnesení č. 7:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E.ON na pozemek p.č. 299/1 a 299/4 v k.ú. Hutě za jednorázovou
náhradu 500 Kč.
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 8:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy zakládající právo stavby a smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemek p.č. 113/3 v k.ú.
Hutě pro stavební úpravy objektu trafostanice Dolní Hutě.
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 9:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy zakládající právo oprávněným osobám
k pozemku spočívající v bezúplatném zřízení přesahu stavby pro pozemek p.č. 113/3 a
p.č. 132/7 v k.ú. Hutě pro stavební úpravy objektu trafostanice Dolní Hutě.
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 14:
ZO Cejle souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemků p.č. 2623 o výměře 1784
m2 a p.č. 2491 o výměře 109 m2 vše v k.ú. Cejle.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce obce Cejle dne 30.8.2016 a sejmut dne 14.9.2016.
5) Rozpočtové opatření č. 5/2016 a č. 6/2016
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2016 a č. 6/2016.
6) Protokol z veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Cejle
ZO Cejle bere na vědomí Protokol z veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Cejle.
7) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.
125/14 v k.ú. Cejle – kabelová smyčka NN
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 125/14 v k.ú. Cejle – kabelová smyčka NN, skříně SS; za
jednorázovou náhradu v celkové výši 1 500 Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
8) Žádost o směnu pozemku v majetku obce Cejle p.č. 2138/1 a části pozemku p.č.
2140 v k.ú. Cejle za pozemky p.č. 2189/6 a 2189/7 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 4:
ZO Cejle nesouhlasí se směnou uvedených pozemků.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
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9) Schválení kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2623 a p.č. 2491 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 5:
ZO Cejle souhlasí se schválením kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2623 o
výměře 1 784 m2 a p.č. 2491 o výměře 109 m2 v k.ú. Cejle za cenu 130 Kč/m2 se
Správou železniční a dopravní cesty, s.o.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
10) Žádost o podporu Linky bezpečí
Usnesení č. 6:
ZO Cejle nesouhlasí se schválením finančního příspěvku na podporu Linky
bezpečí.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
11) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 2286/8 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 7:
ZO Cejle nesouhlasí se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.č. 2286/8.
Navrhuje přizvat k místnímu šetření zástupce společnosti E.ON, manž. Pytlíkovi,
Ing. Kotoučkovou a zástupce Obce Cejle.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
12) Schválení konceptu Program rozvoje obce Cejle 2016 – 2023
Dne 6.10. proběhlo v kulturním zařízení komunitní projednání strategie „Program
rozvoje obce Cejle na roky 2016 – 2023“ se zástupci MAS Třešťsko. Po doplnění
informací z tohoto projednání byl koncept předložen ke schválení ZO Cejle.
Usnesení č. 8:
ZO Cejle souhlasí se schválením konceptu Program rozvoje obce Cejle 2016 2023.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
13) Schválení žádosti o dotaci na akci z programu MŠMT 133 310 a závazku
spolufinancování akce „Přístavba a stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ Cejle“
Usnesení č. 9:
ZO Cejle souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Přístavba a stavební
úpravy objektu ZŠ a MŠ Cejle“ z programu MŠMT 133 310 a závazku
spolufinancování v minimální výši 15% z celkových nákladů projektu.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 1
14) Schválení dodatku č. 3 na nájem pozemků se ZD Dolní Cerekev, družstvo
Usnesení č. 10:
ZO Cejle souhlasí se schválením dodatku č. 3 na nájem pozemku se ZD Dolní
Cerekev, družstvo, kde se došlo k navýšení ročního nájemného za 1 ha zemědělské
půdy.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
15) Schválení záměru na pronájem pozemku p.č. 27/5 v k.ú. Kostelecký dvůr
Usnesení č. 11:
ZO Cejle souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pozemku p.č. 27/5 o
výměře 1 453 m2 v k.ú. Kostelecký dvůr.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
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16) Různé
- Paní starostka poděkovala paní Daně Šteflové za organizaci posezení u
burčáku, dále poděkovala za organizaci výšlapu na Čertův hrádek.
- Dále podala informaci o místním šetření ohledně vyklizení uskladněného
materiálu a odstavených automobilů na veřejných prostranství, ale i
soukromých veřejně přístupných pozemcích, kde je uložen materiál bez
zajištění bezpečnosti.

Zápis vyhotoven dne 26.10.2016
Zapisovatel: Jana Kovářová

………………………

………………………
ověřovatel
Antonín Senička

………………………
ověřovatel
Daniel Batrla

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 26.10.2016
Sejmuto z úřední desky obce Cejle:
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