Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 40/2018
konaného dne 2.5.2018 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, Luděk Slavětínský, Jaromír
Dušek, Ing. Edita Mariánusová
Luděk Slavětínský – příchod 17:15 hod.
Anna Krausová, Ing. Jana Kotoučková
Pavlína Nováková
Jaromír Dušek, Ing. Stanislav Domša

1) Zahájení
Starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že je přítomno 8 členů do 17:15,
dále přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále
upozornila, že celé zasedání bude nahráváno na diktafon.
2) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Jaromír Dušek a Ing. Stanislav Domša.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli Jaromírem Duškem a Ing.
Stanislavem Domšou.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2:
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola usnesení
5. Schválení zápisu do kroniky
6. Rozpočtové opatření č. 2/2018
7. Schválení Závěrečného účtu obce Cejle za rok 2017
8. Předložení čtvrtletních účetních výkazů obce Cejle
9. Zápis kontrolního výboru obce Cejle z kontroly obce Cejle
10. Zápis z veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Cejle
11. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volby do zastupitelstev obcí 2018 - 2022
12. Žádost o finanční příspěvek na podporu BabyBoxů
13. Schválení záměru na odkup části pozemku p.č. 46/8 v k.ú. Kostelecký dvůr
14. Schválení koupě části pozemků parc.č. 2133/2 a 2134/1 v k.ú. Cejle
15. Představení brožury Čeřínek – průvodce přírodním parkem – Ing. Jana Kotoučková
16. Různé
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4) Kontrola usnesení ze dne 16.3 a 26.3.2018
Usnesení č. 3:
Schválení změny Územního plánu Obce Cejle č. 2A
ZO Cejle schvaluje v souladu s ustanovením §6 odst. 5c), §54 a §55 a za použití § 43
odst. Č zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů, a na základě § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád,
ve znění pozdějších předpisů Změnu č. 2A Územního plánu Obce Cejle formou
opatření obecné povahy.
Změna ÚP Obce Cejle č. 2A byla vydána a zaregistrována na Krajské úřadě
Vysočina.
Usnesení č. 6:
Schválení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 148 v k.ú. Hutě
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 12.5.2018 do 12.5.2019 za cenu 2 Kč/m2 za
rok.
Smlouva byla odeslána nájemci. K dnešnímu datu z jeho strany prozatím nebyla
potvrzena.
5) Schválení zápisu do kroniky
Paní kronikářka seznámila zastupitele se zápisem do kroniky za rok 2017.
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se zápisem do kroniky za rok 2017.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
6) Rozpočtové opatření č. 2/2018
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2018.
7) Schválení Závěrečného účtu obce Cejle za rok 2017
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 2017 bez výhrad.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
8) Předložení čtvrtletních účetních výkazů obce Cejle
ZO Cejle bere na vědomí účetní výkazy obce Cejle za období 1-3/2018 Rozvahu,
Výkaz zisku a ztráty a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
9) Zápis kontrolního výboru obce Cejle z kontroly obce Cejle
ZO Cejle bere na vědomí Zápis kontrolního výboru obce Cejle, kdy nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky.
10) Zápis z veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Cejle
ZO Cejle bere na vědomí Protokol z veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Cejle.
11) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volby do zastupitelstev obcí 2018 2022
Usnesení č. 5
ZO Cejle v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, stanovuje pro volební období 2018 – 2022, že
bude do zastupitelstva voleno celkem 9 členů.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
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12) Žádost o finanční příspěvek na podporu BabyBoxů
Usnesení č. 6
ZO Cejle souhlasí s finančním příspěvkem na podporu Babyboxů ve výši 1 000
Kč.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
13) Schválení záměru na odkup části pozemku p.č. 46/8 v k.ú. Kostelecký dvůr
Usnesení č. 7
ZO Cejle nesouhlasí se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č.
46/8 v k.ú. Kostelecký dvůr. Jedná se cca o 55 m2 a doporučuje provést místní
šetření a dořešit žádost na dalším zasedání ZO Cejle.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
14) Schválení koupě části pozemků parc.č. 2133/2 a 2134/1 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 8
ZO Cejle souhlasí s nákupem části pozemků parc.č. 2133/2 a 2134/1 oba v k.ú.
Cejle. Jedná se o nákup cca 720 m2 za cenu 100 Kč za m2. Kupní smlouva s GP
bude schválena na příštím zasedání ZO Cejle.
Pro: 9, Proti: 0, Zdrž.: 0
15) Představení brožury Čeřínek – průvodce přírodním parkem – Ing. Jana
Kotoučková
Paní Ing. Jana Kotoučková zastupitelům představila nově vydanou brožuru Čeřínek
– průvodce přírodním parkem.
16) Různé
- Paní starostka poděkovala členům SDH Cejle za přípravu vatry na pálení
čarodějnic a všem organizátorům soutěží a strašidelné stezky.
- Členům SDH a rodičům dětí z Plamínku také poděkovala za pomoc při sázení
stromků a dále poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili akce Čistá
Vysočina.
- Dne 11.5. se od 16.00 hodin v kulturním zařízení bude konat oslava Dne matek,
kde vystoupí děti z MŠ, ZŠ a Cejličky.
- Obci byla schválena dotace z MMR na výstavbu workoutového hřiště.
- Paní starostka podala informace o rozvozu nádob na vytříděný plast a o
plánovaném výzkumu veřejného mínění, které realizuje SÚRAO a v naší obci
proběhne dne 12. a 13.5.
- Zastupitel Ing. Stanislav Domša podal dotaz na realizaci výměny veřejného
osvětlení na Hutích, opravu komunikace Čeřínek – Hojkov, zapojení školy do
projektu Zdravá škola a možnost zveřejnění konaných akcí na turistické chatě
Čeřínek.
- Zastupitel Jaromír Dušek vznesl dotaz ohledně zametacího vozu a možného
nedostatku pitné vody v případě realizace nové výstavby v obci.
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Zápis vyhotoven dne 4.5.2018
Zapisovatel: Pavlína Nováková

………………………

………………………
ověřovatel
Jaromír Dušek

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

………………………
starostka
Pavlína Nováková

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