Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 31/2017
konaného dne 25.9.2017 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, J. Smrčka
Ing. Jana Kovářová
Zdeňka Sochorová, Antonín Seknička

1) Zahájení
Paní 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 Zdeňka Sochorová a Antonín Seknička.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli Z. Sochorová a A. Seknička.
Pro: 9, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2:
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem včetně doplnění bodu č. 16.
Pro: 9, proti: 0, zdrž.: 0
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 4/2017
6. Rozpočtové opatření č. 5/2017
7. Předložení pololetních účetních výkazů obce Cejle
8. Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Cejle za rok 2017
9. Informace o Územní studii pro novou lokalitu Na Stráni
10. Informace o průběhu přípravy akce výstavba ČOV a oddílné kanalizace
11. Schválení žádosti o dotaci na workoutové hřiště
12. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemek p.č. 125/14 v k.ú. Cejle
13. Schválení veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem Jihlava
14. Schválení rybářského řádu k hospodářskému odlovu na rybnících obce Cejle
15. Schválení pravidel a ceny za pronájem sálu Kulturního zařízení
16. Oprava usnesení ze dne 26.6.2017 - schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene
17. Různé
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4) Kontrola usnesení ze dne 26.6.2017
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.
Smlouva byla uzavřena.
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.
Smlouva byla uzavřena.
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.
Smlouva byla uzavřena, ale následně bylo zjištěno špatné uvedení čísla pozemku
parc.č. 1406/16 místo 1406/19. Z tohoto důvodu bude smlouva schválena ještě jednou.
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.
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 8:
ZO Cejle souhlasí se schválením darovací smlouvy ZŠ a MŠ Cejle s Krajem Vysočina
na finanční příspěvek 2 000 Kč.
Smlouva byla uzavřena.
5) Rozpočtové opatření č. 4/2017
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2017.
6) Rozpočtové opatření č. 5/2017
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017
7) Předložení pololetních účetních výkazů obce Cejle
ZO Cejle bere na vědomí účetní výkazy obce Cejle k 30.6.2017 Rozvahu, Výkaz zisku
a ztráty a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
8) Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Cejle za rok 2017
ZO Cejle bere na vědomí Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Cejle za rok
2017, kdy nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
9) Informace o Územní studii pro novou lokalitu Na Stráni
ZO Cejle bere na vědomí informace o zpracované Územní studii pro novou lokalitu Na
Stráni.
10) Informace o průběhu přípravy akce výstavba ČOV a oddílné kanalizace
Paní starostka informovala o průběhu přípravy akce výstavba ČOV a oddílné
kanalizace. Byla přijatá dotace na projektovou dokumentaci pro územní řízení z Kraje
Vysočina ve výši 261 500 Kč.
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11) Schválení žádosti o dotaci na workoutové hřiště
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí s podáním žádosti o dotaci na workoutové hřiště.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
12) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 125/14 v k.ú.
Cejle
Usnesení č. 4:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek
p.č. 125/14 v k.ú. Cejle na umístění distribuční soustavy – kabel NN za
jednorázovou náhradu 1 500 Kč bez DPH.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
13) Schválení veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem Jihlava
Usnesení č. 5:
ZO Cejle souhlasí se schválením veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem
Jihlava k vedení řízení o přestupcích.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
14) Schválení rybářského řádu k hospodářskému odlovu na rybnících obce Cejle
Usnesení č. 6:
ZO Cejle souhlasí se schválením rybářského řádu k hospodářskému odlovu na
rybnících obce Cejle.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
15) Schválení pravidel a ceny za pronájem sálu Kulturního zařízení
Usnesení č. 7:
ZO Cejl souhlasí s vydáním pravidel a úpravou ceny za pronájem sálu Kulturního
zařízení v Cejli.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
16) Oprava usnesení ze dne 26.6.2017 – schválení smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene
Usnesení č. 8:
ZO Cejle souhlasí s opravou usnesení ze dne 26.6.2017 – schválení smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ve které je pozemek parc.č. 1406/16
nahrazen za pozemek parc.č. 1406/19. Ostatní ujednání zůstává beze změn.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
17) Různé
- Paní starostka poděkovala p. Domšovi za zapůjčení louky mladým hasičům.
- Proběhl projekt Senioři komunikují. Náklady spojené s projektem uhradila za
seniory obec.
- Paní starostka podala informace o vzdělávacím programu „Zastupitel v kurzu“.
- Začala oprava vodovodního řadu u Hynkova pramene.
- Dne 22.10. bude vítání občánků.
- Dne 3.11. se uskuteční sraz seniorů.
- Na příští ZO připravit návrhy na rozpočet 2018.
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Zápis vyhotoven dne 26.9.2017
Zapisovatel: Jana Kovářová

………………………

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

………………………
ověřovatel
Antonín Seknička

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 2.10.2017
Sejmuto z úřední desky obce Cejle:
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