Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 42/2018
konaného dne 23.7.2018 v 17.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu Cejle
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

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 Daniel Batrla.
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli Ing. Editou Mariánusovou a
Danielem Batrlou.
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2:
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem včetně doplnění bodu – „Schválení
smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní.“
Pro: 8, proti: 0, zdrž.: 0
Program ZO Cejle:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2018
6. Schválení veřejnoprávní smlouvy s TJ Cejle
7. Schválení kupní smlouvy na koupi části pozemků parc.č. 2133/1 a 2134/1 oba v k.ú.
Cejle
8. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1462017
9. Schválení darovací smlouvy – Grant MAS Třešťsko
10. Schválení souhlasu s užíváním závěsného znaku se státním znakem České republiky
při občanských obřadech pro starostku a místostarostu a schválení místa, které bude
sloužit jako obřadní síň pro občanské obřady
11. Schválení protokolu o zápisu z otevírání obálek a zápisu hodnotící komise na akci
Přístavba a stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ Cejle
12. Schválení smlouvy o dílo na akci Přístavba a stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ Cejle
13. Schválení smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
14. Různé
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4) Kontrola usnesení ze dne 28.5.2018
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce s MAS Třešťsko, o.p.s. na
výpůjčku nádob na plast, papír, bílé sklo, bioodpad a na velkoobjemové
kontejnery na bioodpad.
Smlouva o výpůjčce byla uzavřena.
Usnesení č. 6:
ZO Cejle souhlasí se schválením záměru na odkup části pozemku parc.č. 46/8
v k.ú. Kostelecký dvůr. Jedná se cca o 55 m2. Veškeré náklady spojené
s odkupem jdou za žadatelem.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce dne 31.5.2018 a sejmut 15.6.2018.
Usnesení č. 7
ZO Cejle souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na koupi bytu č. 1 v objektu č.p.
101 v k.ú. Cejle a zároveň ruší Usnesení č. 8 ze dne 27.3.2017 o převodu
družstevního podílu pro tento byt.
Kupní smlouva na koupi bytu č. 1 v objektu č.p. 101 v k.ú. Cejle byla uzavřena.
5) Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2018
ZO Cejle bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018 a č. 4/2018.
6) Schválení veřejnoprávní smlouvy s TJ Cejle
Usnesení č. 3:
ZO Cejle souhlasí se schválením Veřejnoprávní smlouvy s TJ Cejle.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
7) Schválení kupní smlouvy na koupi části pozemků parc.č. 2133/1 a 2134/1 oba
v k.ú. Cejle
Usnesení č. 4:
ZO Cejle souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na koupi části pozemků parc.č.
2133/1 a 2134/1 oba v k.ú. Cejle za cenu 100 Kč/m2 o celkové výměře 695 m2 a
celkovou cenu 80 600,- Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
8) Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1462017
Usnesení č. 5:
ZO Cejle souhlasí s uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č 1462017 –
výstavba kanalizace a ČOV.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
9) Schválení darovací smlouvy – Grant MAS Třešťsko
Usnesení č. 6
ZO Cejle souhlasí s přijetím daru ve výši 3 tis. Kč od MAS Třešťsko na akci
„Slavnostní otevření multifunkčního hřiště“.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
10) Schválení souhlasu s užíváním závěsného znaku se státním znakem České
republiky při občanských obřadech pro starostku a místostarostu a schválení
místa, které bude sloužit jako obřadní síň pro občanské obřady
Usnesení č. 7
ZO Cejle souhlasí s užívání závěsného znaku se státním znakem České
republiky při občanských obřadech pro starostku Pavlínu Novákovou a
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místostarostu Antonína Sekničku a pověřuje tyto členy zastupitelstva
k oprávnění přijímat prohlášení o uzavření manželství.
Zároveň schvaluje, že pro občanské obřady bude sloužit obřadní síň obecního úřadu
na č.p. 64.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
11) Schválení protokolu o zápisu z otevírání obálek a zápisu hodnotící komise na
akci Přístavba a stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ Cejle
Usnesení č. 8
ZO Cejle souhlasí s předloženou Zprávou o hodnocení nabídek pro akci
Přístavba a stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ Cejle.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
12) Schválení smlouvy o dílo na akci Přístavba a stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ
Cejle
Usnesení č. 9
ZO Cejle nesouhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Přístavba a stavební
úpravy objektu ZŠ a MŠ Cejle.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
Z důvodu neobdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci výzvy Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy programu 133 310 do dnešního dne navrhujeme
zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku, protože nemáme
zajištěny dostatečné finanční prostředky na realizaci předmětu zakázky.
Usnesení č. 10
ZO Cejle schvaluje zrušení zadávacího řízení na akci Přístavba a stavební
úpravy objektu ZŠ a MŠ Cejle podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) a e)
ZZVZ.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
13) Schválení smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
Usnesení č. 11
ZO Cejle schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní.
Pro: 8, Proti: 0, Zdrž.: 0
14) Různé
- Paní starostka poděkovala všem organizátorům dětského dne. Vojenskému
útvaru 6069 z Jindřichova Hradce, SDH Dolní Cerekev, našim hasičům a
Plamínku, který si pro všechny na závěr připravil záchrannou akci. Dále
poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci Slavnostního otevření
multifunkčního hřiště a Kvadriatlonu plus.
- Z technických důvodů bude 30.7. uzavřena knihovna.
- Z důvodu čerpání dovolené bude v týdnu od 6.8. do 10.8. provoz obecního úřadu
omezen na pondělí 6.8. a čtvrtek 9.8. vždy od 7.00 – 12.00 hodin. V případě
nutnosti je možné se obrátit na pana místostarostu.
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Zápis vyhotoven dne 25.7.2018
Zapisovatel: Pavlína Nováková

………………………

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

………………………
ověřovatel
Daniel Batrla

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 25.7.2018
Sejmuto z úřední desky obce Cejle:
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