Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 30/2017
konaného dne 26.6.2017 v 17.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu Cejle
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

1) Zahájení
Paní starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že je přítomno 8 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 Daniel Batrla.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli S. Domša a D. Batrla.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2:
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem včetně doplnění bodu 14.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 3/2017
6. Protokol kontrolního výboru o kontrole obce Cejle
7. Protokol kontrolního výboru o kontrole ZŠ a MŠ Cejle
8. Protokol veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Cejle
9. Schválení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2046/1 v k.ú. Cejle
10. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 149/14 v k.ú. Cejle
11. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č.
1406/16, 1406/34 a 1383/9 v k.ú. Cejle
12. Schválení darovací smlouvy se statutárním městem Jihlava v rámci projektu „Stříbrné
pomezí“
13. Schválení zadání změny č. 2 ÚP obce Cejle
14. Schválení darovací smlouvy ZŠ a MŠ Cejle s Krajem Vysočina
15. Různé
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4) Kontrola usnesení ze dne 29.5.2017
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.
Smlouva byla uzavřena.
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.
Smlouva byla uzavřena.
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“.
Smlouva byla uzavřena.
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.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce dne 31.5.2017 a sejmut dne 15.6.2017.
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.
Smlouva byla uzavřena.
5) Rozpočtové opatření č. 3/2017
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2017.
6) Protokol kontrolního výboru o kontrole obce Cejle
ZO Cejle bere na vědomí Protokol kontrolního výboru o kontrole obce Cejle za období
1.8.2016 do 31.12.2016, kdy nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
7) Protokol kontrolního výboru o kontrole ZŠ a MŠ Cejle
ZO Cejle bere na vědomí Protokol kontrolního výboru o kontrole ZŠ a MŠ Cejle za
období 1.7.2016 – 31.12.2016, kdy nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
8) Protokol veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Cejle
ZO Cejle bere na vědomí Protokol z veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Cejle ze dne
6.6.2017, kdy nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
9) Schválení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2046/1 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se schválením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č.
2046/1 v k.ú. Cejle o výměře 100 m2 za cenu 5 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
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10) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 149/14 v k.ú.
Cejle
Usnesení č. 4:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek
p.č. 149/14 v k.ú. Cejle na uložení plynárenského zařízení pro novostavbu
rodinného domu za jednorázovou úplatu 100 Kč bez DPH.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
11) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky
p.č. 1406/16, 1406/34 a 1383/9 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 5:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemky p.č. 1406/16, 1406/34 a 1383/9 v k.ú. Cejle na kabelové
vedení NN včetně tří pilířů přípojkových a jedné rozpojovací skříně za
jednorázovou náhradu 14 000 Kč bez DPH.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
12) Schválení darovací smlouvy se statutárním městem Jihlava v rámci projektu
„Stříbrné pomezí“
Usnesení č. 6:
ZO Cejle souhlasí se schválením darovací smlouvy se statutárním městem Jihlava
v rámci projektu „Stříbrné pomezí“ na informační tabuli T08 nacházející se na
částku pozemku p.č. 2186 vk.ú. Cejle a navigační systém – Stříbrné pomezí, tj.
patník 48 nacházející se na části pozemku p.č. 2189/1 v k.ú. Cejle.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
13) Schválení zadání změny č. 2 ÚP obce Cejle
Usnesení č. 7:
ZO Cejle souhlasí se schválením zadání změny č. 2 územního plánu obce Cejle a
ukládá zahájit práce spojené s výběrem zhotovitele návrhu změny, včetně
souvisejícího postupu projednání této změny, dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném
znění.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
14) Schválení darovací smlouvy ZŠ a MŠ Cejle s Krajem Vysočina
Usnesení č. 8:
ZO Cejle souhlasí se schválením darovací smlouvy ZŠ a MŠ Cejle s Krajem
Vysočina na finanční příspěvek 2 000 Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
15) Různé
- Paní starostka poděkovala všem, kteří pomohli s organizací a sponzorům
Dětského dne.
- V Jihlavských listech vydaných dne 2.6.2017 byla nesprávně uvedena částka za
zhotovení multifunkčního hřiště. Pořizovací cena hřiště činila 1 048 577 Kč,
nikoliv 1 408 577 Kč.
- Dotace pro Danu Šteflovou přes Kraj Vysočina nebude vzhledem k nesplnění
všech podmínek podána. Jedna z nich byla, že příjemce dotace musí být obec
do 2 000 obyvatel a prodejna musí být umístěna v sídle do 300 obyvatel. Pan
Domša navrhuje i přesto, aby paní Šteflová od obce obdržela příspěvek na
provozování prodejny z důvodu poskytování služeb pro veřejnost.
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-

7.7. bude OÚ uzavřen.
V měsíci červenci se zasedání ZO konat nebude.
Od Kraje Vysočina byl obdržen dar ve výši 1 973 Kč na zájmové a sportovní
aktivity dětí ve školských zařízeních.
Obec Cejle obdržela Osvědčení o úspoře emisí od EKO-KOMu. Naše obec
dosáhla úspory, která představuje: Emise CO2 ekv. 32, 191 tun; Úspora
energie: 857 211 MJ. Za rok 2016 naše obec obdržela od společnosti EKOKOM, a.s. za vytříděný odpad 94 593,50 Kč.

Zápis vyhotoven dne 27.6.2017
Zapisovatel: Jana Kovářová

………………………

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

………………………
ověřovatel
Daniel Batrla

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 27.6.2017
Sejmuto z úřední desky obce Cejle:
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