Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 24/2016
konaného dne 28.11.2016 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, Ing. Edita Mariánusová, Mgr. Zdeňka Sochorová, Luděk
Slavětínský
J. Dušek
Stanislav Novák, František Němec, Václav Hromádka, Jan Smrčka
Ing. Jana Kovářová
Pavla Karbanová, Luděk Slavětínský

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 Pavla Karbanová a Luděk Slavětínský.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli P. Karbanová a L. Slavětínský.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2:
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem včetně doplnění bodu č. 17.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 7/2016
Předložení účetních výkazů obce Cejle 1-9/2016
Schválení dodatku k nájemní smlouvě se ZD Dolní Cerekev na pronájem pozemku
p.č. 27/5 v k.ú. Kostelecký dvůr
8. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 86/10 a prodej pozemku p.č. 86/8 v k.ú. Cejle
9. Schválení OZV č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. Návrh rozpočtu obce Cejle na rok 2017
11. Návrh rozpočtového výhledu obce Cejle na roky 2018 – 2019
12. Schválení návrhu na změnu územního plánu č. 2
13. Schválení nové zřizovací listiny pro ZŠ a MŠ Cejle
14. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1406/19 v k.ú. Cejle
15. Schválení smlouvy o veřejných službách s firmou ICOM na rok 2017
16. Schválení žádosti o dotaci na zbudování hřiště pro workoutové prvky
17. Žádost na změnu rozsahu zmenšení ochranného pásma vodního zdroje ležícího na
pozemku p.č. st. 507 v k.ú. Cejle
18. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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4) Kontrola usnesení ze dne 24.10.2016
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 125/14 v k.ú. Cejle – kabelová smyčka NN, skříně SS; za
jednorázovou náhradu v celkové výši 1 500 Kč.
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 5:
ZO Cejle souhlasí se schválením kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2623 o
výměře 1 784 m2 a p.č. 2491 o výměře 109 m2 v k.ú. Cejle za cenu 130 Kč/m2 se
Správou železniční a dopravní cesty, s.o.
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 7:
ZO Cejle nesouhlasí se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.č. 2286/8.
Navrhuje přizvat k místnímu šetření zástupce společnosti E.ON, manž. Pytlíkovi, Ing.
Kotoučkovou a zástupce Obce Cejle.
Proběhlo místní šetření za přítomnosti všech uvedených účastníků. Bude vyhotoven
geometrický plán, kterým se identifikují přesné body a zjistí se, zda při odkoupení části
pozemku zůstane stejně široký pás, jako je nyní ve skutečnosti. V tomto případě se
s technikou firma E.ON dostane ke stávajícímu trafu. Přístupová cesta, ale musí být
zpevněna.
Usnesení č. 9:
ZO Cejle souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Přístavba a stavební úpravy
objektu ZŠ a MŠ Cejle“ z programu MŠMT 133 310 a závazku spolufinancování
v minimální výši 15% z celkových nákladů projektu.
Žádost byla odevzdána na MŠMT.
Usnesení č. 10:
ZO Cejle souhlasí se schválením dodatku č. 3 na nájem pozemku se ZD Dolní Cerekev,
družstvo, kde se došlo k navýšení ročního nájemného za 1 ha zemědělské půdy.
Dodatek byl uzavřen.
Usnesení č. 11:
ZO Cejle souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pozemku p.č. 27/5 o výměře 1
453 m2 v k.ú. Kostelecký dvůr.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce dne 25.10.2016 a sejmut dne 9.11.2016.
5) Rozpočtové opatření č. 7/2016
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2016.
6) Předložení účetních výkazů obce Cejle 1-9/2016
ZO Cejle bere na vědomí účetní výkazy obce Cejle za období 1-9/2016 Rozvahu,
Výkaz zisku a ztráty a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
7) Schválení dodatku k nájemní smlouvě se ZD Dolní Cerekev na pronájem
pozemku p.č. 27/5 v k.ú. Kostelecký dvůr
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se schválením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě se ZD Dolní
Cerekev na pronájem pozemku p.č. 27/5 v k.ú. Kostelecký dvůr.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0

2

8) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 86/10 a prodej pozemku p.č. 86/8 v k.ú.
Cejle
Usnesení č. 4:
ZO Cejle souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemků p.č. 86/10 a
p.č. 86/8 v k.ú. Cejle.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
9) Schválení OZV č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Cena TKO pro rok 2017 bude snížena na 450,-/osobu, objekt. Výše úroků z prodlení
zůstává stejná.
Usnesení č. 5:
ZO Cejle souhlasí se schválením OZV č. 3/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
10) Návrh rozpočtu obce Cejle na rok 2017
Usnesení č. 6:
ZO Cejle souhlasí s návrhem rozpočtu obce Cejle na rok 2017. Na základě návrhu
zastupitele p. Domši bude připojen komentář s výčtem nejdůležitějších akcí, které
jsou v rozpočtu zahrnuty.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
11) Návrh rozpočtového výhledu obce Cejle na roky 2018 – 2019
Usnesení č. 7:
ZO Cejle souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu obce Cejle na roky 2018 –
2019.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
12) Schválení návrhu na změnu územního plánu č. 2
Do návrhu změny ÚP č. 2 bude zahrnuta žádost o rozšíření plochy pro stavbu RD
parc.č. 17 v k.ú. Kostelecký dvůr, dále změna využití pozemku st. 138 a části pozemku
250/6 v k.ú. Hutě na plochu určenou k individuální rekreaci, změna využití pozemků
v k.ú. Cejle: parc.č. 2136/1, část pozemku parc.č. 2125/1 a všechny pozemky bývalého
areálu ZD na plochu smíšenou vesnickou, pozemek parc.č. 2189/1 na plochu technické
infrastruktury. Změna bude zahrnovat i vyřazení pozemku parc.č. 2145. Dále bude
zjištěn záměr majitelů pozemků, které jsou nyní v ÚP určeny pro stavbu RD, ale
k tomuto účelu zatím nebyly využity.
Usnesení č. 8:
ZO Cejle souhlasí se schválením návrhu na změnu územního plánu obce Cejle č.
2.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
13) Schválení nové zřizovací listiny pro ZŠ a MŠ Cejle
Změna zřizovací listiny spočívá pouze v opravě jména statutárního zástupce ZŠ a MŠ
Cejle, p.o. Ostatní náležitosti zůstávají beze změn.
Usnesení č. 9:
ZO Cejle souhlasí se schválením nové zřizovací listiny pro ZŠ a MŠ Cejle.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
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14) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1406/19 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 10:
ZO Cejle nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1406/19 v k.ú. Cejle.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
15) Schválení smlouvy o veřejných službách s firmou ICOM na rok 2017
Usnesení č. 11:
ZO Cejle souhlasí se schválením smlouvy o veřejných službách s firmou ICOM na
rok 2017.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
16) Schválení žádosti o dotaci na zbudování hřiště pro workoutové prvky
Žádost o dotaci bude podána na MMR. Dotace je poskytována až do výše 70%
skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Hřiště bude vybudováno u
současného multifunkčního hřiště. Na příští zasedání bude zpracována kalkulace
jednotlivých prvků a povrchu.
Usnesení č. 12:
ZO Cejle souhlasí se schválením žádosti o dotaci na zbudování hřiště pro
workoutové prvky.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
17) Žádost na změnu rozsahu zmenšení ochranného pásma vodního zdroje ležícího na
pozemku p.č. st. 507 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 13:
ZO Cejle nesouhlasí se změnou rozsahu zmenšení ochranného pásma vodního
zdroje ležícího na pozemku p.č. st. 507 a přilehlého pozemku p.č. 2143 v k.ú.
Cejle.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
18) Různé
- Paní starostka poděkovala za přípravu setkání seniorů, vítání občánků,
vinobraní. Speciální poděkování patří organizátorům rozsvícení vánočních
stromů, především paní učitelce Mgr. Lence Volfové a ostatním
dobrovolníkům, kteří se na živém betlému podíleli.
- Poděkovala také za zhotovení vánočních betlémů paní Olze Bruzlové a Míle
Vyskočilové.
- Paní starostka všechny pozvala 4.12. na vánoční trhy, 14.12. na akci Česko
zpívá koledy, 17.12. na divadlo Vánoční zvoneček vypravuje.
- 19.12. se uskuteční vánoční posezení zaměstnanců OÚ, ZŠ a MŠ Cejle.
- Proběhla kolaudace přístavby šaten na hřišti.
- Paní starostka požádala zastupitele o návrhy na podání žádosti o dotaci na
POV 2017.
- P. Hromádka upozornil na stávající stav komunikace parc.č. 2429 v k.ú. Cejle.
Zastupitelka Z. Sochorová poděkovala Pavlíně Novákové za její celoroční práci a navrhla
peněžitý dar.
Usnesení č. 14:
ZO Cejle uděluje peněžitý dar Pavlíně Novákové ve výši jedné měsíční odměny za práci
nad rámec zákonných povinností a přínosné aktivity pro obec, spočívající především
v organizaci kulturního života obce a šetření nákladů obce při získávání dotací. Tyto
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činnosti vykonávala v roce 2016 ve prospěch obce v době mimo úřední hodiny ve svém
osobním volnu, nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a pracovního
klidu, a tyto aktivity přímo nesouvisely s výkonem funkce člena zastupitelstva obce.
Antonín Seknička, Daniel Batrla, Pavla Karbanová, Edita Mariánusová, Zdeňka
Sochorová, Luděk Slavětínský

Pro: 6
Proti: 0
Zdrž.: 2

Stanislav Domša, Pavlína Nováková

Zápis vyhotoven dne 8.12.2016
Zapisovatel: Jana Kovářová

………………………

………………………
ověřovatel
Pavla Karbanová

………………………
ověřovatel
Luděk Slavětínský

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 8.12.2016
Sejmuto z úřední desky obce Cejle:
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