Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 16/2016
konaného dne 27.1.2016 v 17.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu Cejle
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Pavlína Nováková, Ing. Edita Mariánusová, Antonín Seknička, Jaromír Dušek,
Daniel Batrla, Z. Sochorová, L. Slavětínský, Ing. Pavla Karbanová
Stanislav Domša
J. Smrčka, J. Kotoučková
Jana Kovářová
D. Batrla, J. Dušek

1) Zahájení
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 Daniel Batrla a Jaromír Dušek.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli D. Batrla a J. Dušek.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem včetně doplnění bodu č. 14, 15 a 16.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 7
6. Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací
7. Rozdělení odvodu z loterií za rok 2015
8. Žádost o dotaci na provoz Charitní pečovatelské služby v roce 2016
9. Schválení darovacích smluv s MS Skalka, SŠK, spolkem včelařů a Drakonoši
10. Schválení směrnice pro úhradu plateb změny územního plánu
11. Schválení podmínek pro přijetí dětí do mateřské školy
12. Schválení žádosti o dotaci POV
13. Zaslání příspěvku z jaderného účtu
14. Žádost o podporu činnosti Záchranné stanice pro handicapované živočichy
15. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
16. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
17. Různé
4) Kontrola usnesení ze dne 17.12.2015
Kontrola usnesení ze dne 17.12.2015 není nutná.
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5) Rozpočtové opatření č. 7
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7.
6) Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací
ZO Cejle bere na vědomí výroční zprávu za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování
informací.
7) Rozdělení odvodu z loterií za rok 2015
Odvod z loterií za rok 2015 činil 20 597 Kč, tento odvod by měl být použit na podporu
sportovních činností. ZO navrhuje částku využít na nákup fotbalových branek pro TJ
Cejle. V případě, že se celá částka na nákup nevyčerpá, bude poskytnuta ZŠ a MŠ
Cejle na nákup sportovních potřeb.
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí, aby byl odvod z loterií za rok 2015 ve výši 20 597 Kč použit na
nákup fotbalových branek.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
8) Žádost o dotaci na provoz Charitní pečovatelské služby v roce 2016
Charitní pečovatelská služba zaslala žádost o dotaci na provoz v roce 2016 ve výši
12 721 Kč.
Usnesení č. 4.:
ZO Cejle souhlasí s dotací na provoz Charitní pečovatelské služby v roce 2016 ve
výši 12 721 Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
9) Schválení darovacích smluv s MS Skalka, SŠK, spolkem včelařů a Drakonoši
Usnesení č. 5.:
ZO Cejle souhlasí se schválením darovací smlouvy s MS Skalka na finanční
částku 10 000 Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
Usnesení č. 6.:
ZO Cejle souhlasí se schválením darovací smlouvy se SŠK Cejle na finanční
částku 4 000 Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
Usnesení č. 7.:
ZO Cejle souhlasí se schválením darovací smlouvy se ZO ČSV o.s. Batelov na
finanční částku 1 000 Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
Usnesení č. 8.:
ZO Cejle souhlasí se schválením darovací smlouvy s Lenkou Novákovou,
zástupkyní oddílu Drakonošů na finanční částku 4 000 Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
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10) Schválení směrnice pro úhradu plateb změny územního plánu
Usnesení č. 9.:
ZO Cejle souhlasí se Směrnicí č. 1/2016 se Zásadami úhrady nákladů změny
Územního plánu včetně Přílohy č. 1 „Smlouva o smlouvě budoucí o úhradě
nákladů na pořízení změny územního plánu“ a Přílohy č. 2 „Smlouva o úhradě
nákladů na pořízení změny územního plánu.“
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
11) Schválení podmínek pro přijetí dětí do mateřské školy
ZO Cejle doporučuje předloženou Směrnici MŠ Cejle č. 19 doplnit o zavedení
bodového systému u jednotlivých kritérií pro přijetí dětí do MŠ. Doplněná směrnice
bude projednána na dalším zasedání ZO.
12) Schválení žádosti o dotaci POV 2016
Z důvodu konání krajských voleb byl termín pro ukončení kontrol připravenosti
posunut již na 30. červenec 2016, aby poslední smlouvy projednalo krajské
zastupitelstvo v září.
Vzhledem k tomu, že na opravu komunikace v místní části Hutě mohou nastat
komplikace při vyřizování stavebního povolení, doporučila paní starostka zvážení
výběru akce, na kterou bychom mohli čerpat dotaci tak, aby byl dodržen termín.
Z tohoto důvodu doporučila využít dotaci POV 2016 na opravu sociálního zařízení
v kabinách TJ, dokončení výstavby šaten pro návštěvníky víceúčelového hřiště a
dostavbu plánované pergoly.
Usnesení č. 10.:
ZO Cejle souhlasí, aby dotace POV byla využita na opravu sociálního zařízení
v kabinách TJ, dokončení výstavby šaten pro návštěvníky víceúčelového hřiště a
dostavbu pergoly. Tímto se ruší usnesení č. 5 ze dne 30.11.2015 ZO Cejle 14/2015.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
13) Zaslání příspěvku z jaderného účtu
V prosinci 2015 obec Cejle, přes její nesouhlas, obdržela z jaderného účtu příspěvek
v celkové výši 1 210 267,25 Kč.
Usnesení č. 11.:
ZO Cejle souhlasí, aby daná částka byla ponechána na bankovním účtu obce do
doby vydání rozhodnutí Městského soudu v Praze, ke kterému byla podána
žaloba proti „Rozhodnutí ministra životního prostředí.“
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
14) Žádost o podporu činnosti Záchranné stanice pro handicapované živočichy
Záchranná stanice Pavlov požádala o podporu činnosti. V roce 2015 zasahovala i
v obci Cejle, kde přebrala 3 mláďata sýkory koňadry.
Usnesení č. 12.:
ZO Cejle nesouhlasí s příspěvkem na činnost Záchranné stanice pro
handicapované živočichy.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
15) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Usnesení č. 13.:
ZO Cejle nesouhlasí s připojením k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
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16) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. JI-014330030395/002.
Usnesení č. 14.:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o zřízení věcného břemene na přípojku
NN pro parc.č. 140/2. Za zřízení věcného břemene se sjednává jednorázová
náhrada ve výši 500 Kč bez DPH.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
17) Různé
- paní starostka poděkovala za organizaci Silvestru, vánočního zpívání u
betlému a školního plesu
- dne 13.2. se uskuteční masopust, 20.2. obecní ples, 27.2. dětský karneval
- výtěžek z tříkrálové sbírky v obci Cejle činil 8 747 Kč
- byla předložena připravovaná studie pro rozšíření prostor pro MŠ a
vybudování nových dvou učeben pro ZŠ
- proběhla diskuse o výstavbě víceúčelového hřiště
- proběhla diskuse o možné směně pozemků s pí Kotoučkovou
Zápis vyhotoven dne 28.1.2016
Zapisovatel: Jana Kovářová

………………………

………………………
ověřovatel
Daniel Batrla

………………………
ověřovatel
Jaromír Dušek

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 28.1.2016
Sejmuto z úřední desky obce Cejle:

4

