Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 29/2017
konaného dne 29.5.2017 v 17.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu Cejle
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

1) Zahájení
Místostarosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 8 členů
zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále upozornil, že celé zasedání
bude nahráváno na diktafon.
2) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Edita Mariánusová a Pavla Karbanová.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli E. Mariánusová a P. Karbanová.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2:
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem včetně doplnění bodu 14, 15 a 16 a
vyřazení bodu č. 11.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení
Schválení zápisu do kroniky obce Cejle za rok 2016
Schválení Závěrečného účtu obce Cejle za rok 2016
Schválení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2301/1
Žádost o finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s.
Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 294
v k.ú. Hutě
10. Schválení OZV č. 1/2017 o době nočního klidu
11. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o úhradě nákladů na pořízení změny ÚP č. 2
12. Schválení smlouvy o dílo s firmou AQUA PROCON s.r.o.
13. Cenová nabídka na zhotovení leteckých snímků
14. Žádost o pronájem pozemku p.č. 2046/1 v k.ú. Cejle
15. Informace o dotačních titulech – Kraj Vysočina
16. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 2136/1 v k.ú. Cejle
17. Různé
1.
2.
3.
4.
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6.
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8.
9.
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4) Kontrola usnesení ze dne 26.4.2017
Usnesení č. 6:
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 12.5.2017 do 12.5.2018 za cenu 2 Kč/m2 za
rok.
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 10:
ZO Cejle souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.č. 2301/1
v k.ú. Cejle o výměře cca 350 m2.
Záměr byl vyvěšen dne 28.4.2017 a sejmut dne 13.5.2017.
Usnesení č. 12:
ZO Cejle nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací z důvodu podezření, že
stavba bude v budoucnu sloužit k rekreaci. Paní starostka vyvolá jednání na MMJ SÚ
ohledně povolování předmětných staveb (seník, ovčín) ve stavební uzávěře na Hutích.
Zápis z jednání bude předložen na dalším zasedáním ZO.
Dle zjištěných informací se předmětný pozemek dle ÚP obce Cejle nachází v lokalitě
LK. Z tohoto důvodu nelze realizovat stavbu seníku ani jiné žádné hospodářské nebo
zemědělské budovy. Žadatelé o vyjádření byli již o této situaci informováni a berou ji
na vědomí.
5) Schválení zápisu do kroniky obce Cejle za rok 2016
Paní Krausová seznámila zastupitele se zápisem do kroniky za rok 2016.
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se zápisem do kroniky za rok 2016.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
6) Schválení Závěrečného účtu obce Cejle za rok 2016
Dokument je v úplném znění uveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách
obce Cejle, do listinné podoby je možno nahlédnout na Obecním úřadě.
Usnesení č. 4:
ZO Cejle souhlasí se Závěrečným účtem obce Cejle za rok 2016 bez výhrad.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
7) Schválení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2301/1
Usnesení č. 5:
ZO Cejle souhlasí se schválením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č.
2301/1 v k.ú. Cejle o výměře 350 m2 za cenu 5 Kč/m2, na dobu neurčitou.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
8) Žádost o finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s.
Usnesení č. 6:
ZO Cejle nesouhlasí se schválením finančního příspěvku na provoz Linky bezpečí.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
9) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek
p.č. 294 v k.ú. Hutě
Usnesení č. 7:
ZO Cejle souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene s firmou E.ON na pozemek p.č. 294 v k.ú. Hutě pro umístění betonového
sloupu a nadzemního vedení NN. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou
náhradu 3 000 Kč bez DPH.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
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10) Schválení OZV č. 1/2017 o době nočního klidu
Usnesení č. 8:
ZO Cejle souhlasí se schválením Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o době nočního klidu.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
11) Schválení smlouvy o dílo s firmou AQUA PROCON s.r.o.
Usnesení č. 9:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o dílo s firmou AQUA PROCON s.r.o.
na provedení projektových a inženýrských prací na akci „Cejle – kanalizace a
ČOV“.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
12) Cenová nabídka na zhotovení leteckých snímků
Usnesení č. 10:
ZO Cejle nesouhlasí se zhotovením leteckých snímků.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
13) Žádost o pronájem pozemku p.č. 2046/1 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 11:
ZO Cejle souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.č. 2046/1
v k.ú. Cejle o výměře cca 100 m2.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
14) Informace o dotačních titulech – Kraj Vysočina
V letošním roce byly na Kraj Vysočina podány tyto žádosti o přidělení dotace:
 POV 2017 – na komunální techniku – dotace přidělena ve výši 120 000 Kč
 Odpady 2017 – na zpevnění ploch pro kontejnerová stání – dotace přidělena ve výši
55 000 Kč.
 Čistá voda 2017 – na projektovou dokumentaci pro územní řízení na stavbu ČOV a
oddílné kanalizace – dotace přidělena ve výši 261 500 Kč.
 Informační a komunikační technologie 2017 – na modernizaci a redesing
webových stránek – zatím nebylo vyhodnoceno.
 Vybavení pro mladé hasiče – podána žádost přes Nadaci Agrofert – zatím nebylo
vyhodnoceno.
 Dotace na workoutové hřiště z MMR byla zamítnuta, byla tedy podána další žádost
na zbudování tohoto hřiště, tentokrát přes Nadaci Oranžová hřiště, která zatím
nebyla vyhodnocena.
 V současné době probíhá zpracování žádosti o dotaci z programu Venkovské
prodejny 2017.
V diskuzi p. Domša vyzdvihl provoz prodejny paní Šteflové jako veřejnou službu,
navrhl zadat finančnímu výboru prozkoumání její finanční situace, a pokud nebude
přidělena zmiňovaná dotace Kraje, navrhl při dalším jednání posoudit poskytnutí
dotace na provoz přímo z rozpočtu obce. Zastupitelé se shodli, že až po
vyhodnocení dotace, které bude v září 2017, nově posoudí vhodnost, oprávněnost a
legislativní náležitosti poskytnutí příspěvku podnikatelským subjektům např. právě
prodejně paní Šteflové z rozpočtu obce.
 Kraj Vysočina vyhlásil také dotační titul pro přidělování dotací na novou drobnou
lesní techniku. Žadatelem může být vlastník nebo nájemce lesních pozemků na
území Kraje Vysočina. Lesní majetek vlastníka musí dosahovat minimálně 5 ha a
maximálně 50 ha pozemků lesa. Předmětem dotace je motorová pila, křovinořez či
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postřikovač, žadatel musí požádat minimálně o 2 různé předměty dotace. Žádosti
budou přijímány od 13.6. do 14.7.2017. Podíl dotace Kraje Vysočina je vždy 80 %
z minimálních celkových nákladů.
15) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 2136/1 v k.ú.
Cejle
Usnesení č. 12:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy s p. Miloslavem Volfem o zřízení
věcného břemene služebnosti cesty – chůze a průjezdu na pozemek p.č. 2136/1
v k.ú Cejle, v rozsahu celého pozemku, k zajištění přístupu oprávněného k jeho
nemovitostem. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a bezúplatně.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
16) Různé
- Pan místostarosta poděkoval učitelskému sboru, dětem ze ZŠ a MŠ Cejle a
souboru Cejlička za vystoupení pro maminky ke Dni matek, paní Klimešové,
Vejvodové a Kochrdové za pomoc údržby zeleně.
- Obec Cejle se v případě zájmu občanů zapojí do projektu Senioři komunikují
2017. Projekt peněžní spoluúčastí podporuje Nadační fond manželů
Klausových a zbývající příspěvek za účastníky uhradí obec Cejle. Kurz bude
tak pro seniory zcela zdarma a mohou se nahlásit do 30.6.2017.
- 3.6. se uskuteční u horního rybníka Den dětí, každý může přispět pomocí při
zajištění akce nebo na odměny pro děti.
- Paní Karbanová podala informace o schůzce, která se konala v Dolní Cerekvi se
zástupci SÚRAO, MPO a starosty dotčených lokalit.

Zápis vyhotoven dne 31.5.2017
Zapisovatel: Jana Kovářová

………………………

………………………
ověřovatel
Edita Mariánusová

………………………
ověřovatel
Pavla Karbanová

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 31.5.2017
Sejmuto z úřední desky obce Cejle:
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