Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 22/2016
konaného dne 29.8.2016 v 17.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu Cejle
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

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 Ing. Edita Mariánusová a Ing. 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 upravení bodu č. 7 a
doplnění bodu 20.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 4/2016
Předložení pololetních účetních výkazů obce Cejle
Schválení kupní smlouvy na směnu pozemků parc.č. 27/1, 27/5, 27/4, 27/2 a 27/9
(celkem 4 089 m2) s pozemky parc.č. 32/1, 46/1 a 47/3 (celkem 1 856 m2) vše v k.ú.
Kostelecký dvůr a schválení výše doplatku za zbývajících 1 693 m2
8. Schválení kupní smlouvy na směnu části pozemku p.č. 1406/1 s částí pozemku p.č.
1406/56 vše v k.ú. Cejle
9. Schválení OZV č. 1/2016 o době nočního klidu
10. Schválení OZV č. 2/2016 o regulaci hlučných činností
11. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č.
299/1 a 299/4 v k.ú. Hutě
12. Schválení smlouvy o zakládající právo stavby a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě
13. Schválení smlouvy zakládající právo oprávněným osobám k pozemku spočívající
v bezúplatném zřízení přesahu stavby
14. Zápis kontrolního výboru z kontroly obce Cejle
15. Zápis kontrolního výboru z kontroly ZŠ a MŠ Cejle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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16. Projednání provozního řádu, pravidel a podmínek pro provoz multifunkčního hřiště
Cejle
17. Schválení členství obce Cejle v Platformě proti hlubinnému úložišti, schválení statutu
platformy a pověření osoby zastupující obec Cejle v platformě
18. Schválení změny pro odvádění odpadních vod – PRVKUK
19. Schválení stanoviska obce Cejle k otázkám ministra průmyslu a obchodu, které budou
sloužit k dalšímu rozhodování pro výběr vhodné lokality pro úložiště radioaktivního
odpadu
20. Žádost o prodej pozemků p.č. 2623 a 2491 v k.ú. Cejle
21. Různé
4) Kontrola usnesení ze dne 27.6.2016
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se schválením záměru na směnu pozemků parc.č. 27/1, 27/5, 27/4,
27/2 a 27/9 (celkem 4 089 m2) s pozemky parc.č. 32/1, 46/1 a 47/3 (celkem 1 856 m2)
vše v k.ú. Kostelecký dvůr a souhlasí se schválením doplatku ve výši 80 Kč/m2 za
zbývajících 2 233 m2
Záměr byl vyvěšen na úřední desce dne 29.6.2016 a sejmut dne 14.7.2016.
Usnesení č. 4:
ZO Cejle souhlasí se schválením záměru směny části pozemku p.č. 1406/1 o výměře
cca 40 m2 s částí pozemku p.č. 1406/56 o výměře cca 40 m2 vše v k.ú. Cejle.
Geometrický plán zajistí obec Cejle a náklady budou rozděleny na půl.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce dne 29.6.2016 a sejmut dne 14.7.2016. Náklady na
zhotovení geometrického plánu byly rozděleny na půl.
5) Rozpočtové opatření č. 4/2016
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2016.
6) Předložení pololetních účetních výkazů obce Cejle
ZO Cejle bere na vědomí předložení účetních výkazů obce Cejle za 1. pololetí 2016:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu.
7) Schválení kupní smlouvy na směnu pozemků parc.č. 27/1, 27/5, 27/4, 27/2 a 27/9
(celkem 4 089 m2) s pozemky parc.č. 32/1, 46/1 a 47/3 (celkem 1 856 m2) vše v k.ú.
Kostelecký dvůr a schválení výše doplatku za zbývajících 2233 m2
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se schválením kupní smlouvy na směnu pozemků parc.č. 27/1,
27/5, 27/4, 27/2 a 27/9 (celkem 4 089 m2) s pozemky parc.č. 32/1, 46/1 a 47/3
(celkem 1856 m2) vše v k.ú. Kostelecký dvůr za cenu 80 Kč/m2 a souhlasí s výší
doplatku za zbývajících 2233 m2 ve stejné výši.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
8) Schválení kupní smlouvy na směnu části pozemku p.č. 1406/1 s částí pozemku p.č.
1406/56 vše v k.ú. Cejle
Usnesení č. 4:
ZO Cejle souhlasí se schválením kupní smlouvy na směnu části pozemku p.č.
1406/1 s částí pozemku p.č. 1406/56 vše v k.ú. Cejle dle přiloženého geometrického
plánu za cenu 200 Kč/m2.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
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9) Schválení OZV č. 1/2016 o době nočního klidu
Usnesení č. 5:
ZO Cejle souhlasí se schválením Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o době
nočního klidu.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
10) Schválení OZV č. 2/2016 o regulaci hlučných činností
Usnesení č. 6:
ZO Cejle souhlasí se schválením Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o regulaci
hlučných činností.
Pro: 7, Proti: 1, Zdrž.: 0
11) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č.
299/1 a 299/4 v k.ú. Hutě
Usnesení č. 7:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E.ON na pozemek p.č. 299/1 a 299/4 v k.ú. Hutě za
jednorázovou náhradu 500 Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
12) Schválení smlouvy zakládající právo stavby a smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 8:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy zakládající právo stavby a smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemek p.č. 113/3
v k.ú. Hutě pro stavební úpravy objektu trafostanice Dolní Hutě.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
13) Schválení smlouvy zakládající právo oprávněným osobám k pozemku spočívající
v bezúplatném zřízení přesahu stavby
Usnesení č. 9:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy zakládající právo oprávněným osobám
k pozemku spočívající v bezúplatném zřízení přesahu stavby pro pozemek p.č.
113/3 a p.č. 132/7 v k.ú. Hutě pro stavební úpravy objektu trafostanice Dolní
Hutě.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
14) Zápis kontrolního výboru z kontroly obce Cejle
ZO Cejle bere na vědomí zápis kontrolního výboru z kontroly obce Cejle.
15) Zápis kontrolního výboru z kontroly ZŠ a MŠ Cejle
ZO Cejle bere na vědomí zápis kontrolního výboru z kontroly ZŠ a MŠ Cejle.
16) Projednání provozního řádu, pravidel a podmínek pro provoz multifunkčního
hřiště Cejle
Usnesení č. 10:
ZO Cejle stanovuje pro provoz multifunkčního hřiště Cejle následující pravidla:
- Hřiště bude vedeno v rámci hospodářské činnosti obce
- Nájem za hodinu bude činit 100 Kč včetně DPH
- Provoz bude 1.5. – 31.8. od 8 do 21 hod. a 1.9. – 30.4. od 9 do 19 hod.,
vždy za příznivého počasí.
Systém otevírání a kompletní provozní řád bude projednán na příštím ZO.
3

Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
17) Schválení členství obce Cejle v Platformě proti hlubinnému úložišti, schválení
statutu platformy a pověření osoby zastupující obec Cejle v platformě
Paní starostka seznámila zastupitele se statutem platformy. Uvedla také, jak probíhala
svolaná schůzka s ministrem MPO v Praze.
Usnesení č. 11:
ZO Cejle má zájem o členství obce v Platformě proti hlubinnému úložišti,
ustavené dne 28.6.2016 (dále jen „platforma“). ZO se seznámilo se statutem
platformy a souhlasí s ním.
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce Pavlínu Novákovou, aby učinila potřebné
kroky k získání členství obce v platformě a dále k tomu, aby obec v platformě
v plném rozsahu členství a na dobu neurčitou (do odvolání) zastupovala.
Pro: 7 Pavlína Nováková, Antonín Seknička, Mgr. Zdeňka Sochorová, Ing. Pavla
Karbanová, Ing. Edita Mariánusová, Jaromír Dušek, Daniel Batrla
Proti: 1 Stanislav Domša
Zdrž.: 0
18) Schválení změny pro odvádění odpadních vod – PRVKUK
Usnesení č. 12:
ZO Cejle souhlasí se schválení změny pro odvádění odpadních vod v PRVKUKu z
biologického rybníka na ČOV.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
19) Schválení stanoviska obce Cejle k otázkám ministra průmyslu a obchodu, které
budou sloužit k dalšímu rozhodování pro výběr vhodné lokality pro úložiště
radioaktivního odpadu
Usnesení č. 13:
ZO Cejle souhlasí se schválením následujících stanovisek k otázkám MPO:
1. Nemáme vůli pokračovat v činnosti Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném
úložišti. Zástupci lokality Hrádek byli již dříve ze skupiny odvoláni obcemi Cejle,
Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná, jejichž katastrální území představuje
drtivou většinu rozlohy lokality Hrádek. Zároveň požadujeme, aby bez výslovného
souhlasu obcí Cejle, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná neměl nikdo
v této ani v obdobné skupině mandát vystupovat jako zástupce obcí z lokality
Hrádek.
2. Nemáme vůli spolupracovat na návrhu věcného záměru zákona o zapojení obcí
do procesu výběru vhodné lokality. Návrh změny zákona, se kterým souhlasila
většina členů Pracovní skupiny, byl „kompromisně“ přepracován v neprospěch obcí a
postoupen ke schválení vládě a parlamentu. Podílet se na procesu v současné době
považujeme za bezpředmětné.
3. Nemáme zájem podílet se ani na přípravě nařízení vlády o příspěvcích pro
dotčené obce. V obcích Cejle, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná i v dalších
obcích v bezprostředním okolí lokality proběhla referenda s jasně odmítavými
výsledky vůči stavbě úložiště radioaktivních odpadů (viz příloha). Přijetí finanční
kompenzace vnímáme jako vstřícný krok směrem k vybudování úložiště, proto
jakékoliv kompenzace nadále odmítáme. V souvislosti s proběhlými referendy
zároveň upozorňujeme a to, že obce Cejle, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a
Rohozná nebudou souhlasit s prodloužením či obnovením povolení stanovení
průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry pro realizaci geologickoprůzkumných prací v lokalitě Hrádek.
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Nesouhlas s umisťováním jaderného odpadu v lokalitě dnes zvané Hrádek vyslovují
místní občané již dlouhých 23 let. Jsme přesvědčeni, že poznání části našich argumentů
Vás přivede k rozhodnutí vyřadit naši lokalitu definitivně ze seznamu vhodných míst
pro stavbu úložiště.
Pro: 7 Pavlína Nováková, Antonín Seknička, Mgr. Zdeňka Sochorová, Ing. Pavla
Karbanová, Ing. Edita Mariánusová, Jaromír Dušek, Daniel Batrla
Proti: 1 Stanislav Domša
Zdrž.: 0
20) Žádost o prodej pozemků p.č. 2623 a 2491 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 14:
ZO Cejle souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemků p.č. 2623 o výměře
1784 m2 a p.č. 2491 o výměře 109 m2 vše v k.ú. Cejle.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
21) Různé
- Elektronická dražba, do které byla obec přihlášena, neproběhla.
- Paní starostka poděkovala za organizaci kvadriatlonu, pouťového veselí a
panu Juračovi za vysečení horních Hutí.
- Obec obdržela dotace od Kraje Vysočina ve výši 11 000 Kč na hospodaření
v lesích a 104 000 Kč POV na výstavbu šatny a soc. zařízení pro návštěvníky
sportovního areálu.
- SÚRAO zaslalo v srpnu na bankovní účet obce částku 6 232,58 Kč.
- Proběhla kolaudace garáží.
- Byly zhotoveny průkazy energetické náročnosti budov OÚ a KZ.
- Proběhlo čištění vrtu CD2 a jeho propojení s úpravnou vody, čímž se posílí
objem dodávané vody do řadu. Vzhledem k tomu, že vrty nebyly od začátku
zprovoznění čištěny (cca 30 let), jejich čištění postupně probíhá nyní.
- Řešení svozu odpadů na Hutích, posílení svozových hnízd – horní bytovka
umístění kontejnerů na papír a plast a ulice ke Klepáku – umístění kontejnerů
na papír, plast a sklo. Od 12.9.2016 budou opět prováděny svozy bioodpadů
od jednotlivých nemovitostí.
Zápis vyhotoven dne 30.8.2016
Zapisovatel: Jana Kovářová

………………………

………………………
ověřovatel
Ing. Edita Mariánusová

………………………
ověřovatel
Ing. Pavla Karbanová

………………………
starostka
Pavlína Nováková
Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 30.8.2016
Sejmuto z úřední desky obce Cejle:
5

