Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 22/2021
konaného dne 11. 10. 2021 v 17.00 hod. v kanceláři OÚ Cejle

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Pavlína Nováková, Antonín Seknička, Ing. Pavla Karbanová, Ing. Edita
Mariánusová, Mgr. Zdeňka Sochorová, Daniel Batrla, Ing. Markéta Bergerová,
Ing. Josef Štrouf, Lada Raichlová
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Pavlína Nováková
Daniel Batrla, Mgr. Zdeňka Sochorová

1) Zahájení
Starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že je přítomno 7 členů
zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále upozornila, že celé zasedání
bude nahráváno na diktafon.
2) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi paní a Mgr. Zdeňka Sochorová a pan Daniel Batrla
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli paní Mgr. Zdeňkou Sochorovou a
panem Daniel Batrlou.
Pro: 7, proti: 0, zdrž.: 0
3) Schválení programu
Usnesení č. 2:
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem.
Pro: 7, proti: 0, zdrž.: 0
Program ZO Cejle:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření 5/2021
Kupní smlouva na prodej části pozemků parc.č. 2293 a 2420 v k.ú. Cejle
Žádost o dotaci na opravu místních komunikací
Žádost o dotaci na výstavbu tělocvičny, mateřské školy a opravu stávající budovy ZŠ a
MŠ
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – parc.č. 1406/1, 1406/19,
1406/59, 2420, 42 v k.ú. Cejle
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – parc.č. 2207/3, 2420 v k.ú.
Cejle
11. Smlouva – zpracování žádosti o dotaci
12. Vyhláška č. 2/2006 - Osadní řád
13. OZV – místní poplatek za komunální odpad
14. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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4) Kontrola usnesení ze dne 13. 9. 2021
Žádost o koupi části pozemku parc.č. 2138/1 k.ú. Cejle
Záměr byl zveřejněn dne 16. 9. 2021 a sejmut 3. 10. 2021.
Dodatek ke Kupní smlouvě na pozemek parc. č. 2705, 2706 a 2136/13 - lokalita Za
Humny.
Dodatek č. 2 byl podepsán.
Kupní smlouva na pozemek parc.č. 2134/9 - lokalita Za Humny
Kupní smlouva byla podepsána, vklad na katastrální úřad byl proveden.
Kupní smlouva na pozemek parc.č. 2134/10 - lokalita Za Humny
Kupní smlouva byla podepsána, vklad na katastrální úřad k dnešnímu dni proveden
nebyl.
Kupní smlouva na pozemek parc.č. 2140
Kupní smlouva byla podepsána, vklad na katastrální úřad byl proveden.
Smlouva č. JI-001030065760/001-ELPE o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – přípojka NN Kostelecký dvůr
Smlouva byla podepsána. Vklad na katastrální úřad k dnešnímu dni proveden nebyl.
Koupě pozemku parc.č. 189/5
Kupní smlouva byla podepsána. Vklad na katastrální úřad byl proveden.
Ukončení nájemní smlouvy na byt č.p. 64 vzájemnou dohodou
Nájemní smlouva byla ukončena ke dni 30. 9. 2021 vzájemnou dohodou.
5) Rozpočtové opatření č. 5
ZO Cejle bere rozpočtové opatření na vědomí.
6) Kupní smlouva na prodej části pozemků parc.č. 2293 a 2420 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 3
ZO Cejle souhlasí s kupní smlouvou na prodej části pozemků parc.č. 2293 v k.ú. Cejle
za cenu 700 Kč/m2 bez DPH. Jedná se o prodej 4 208 m2 za celkovou cenu 3 564 176,Kč včetně DPH. Kupní smlouva bude doplněna v článku č.V – specifikace poplatku a
nabytí. Na prodej části pozemků parc.č. 2420 nebyl zveřejněn záměr. Bude projednáno
na dalším zasedání.
Pro: 7, proti: 0, zdrž.: 0
7) Žádost o dotaci na opravu místních komunikací
Usnesení č. 4
ZO Cejle souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí podpory na rok 2022 z programu
Ministerstva pro místní rozvoj – podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul – Podpora obnovy místních komunikací 117D8210A.
Pro: 7, proti: 0, zdrž.: 0
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8) Žádost o dotaci na výstavbu tělocvičny, mateřské školy a opravu stávající budovy
ZŠ a MŠ
Usnesení č. 5
ZO Cejle souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výstavbu tělocvičny, mateřské školy a
opravu stávající budovy ZŠ a MŠ z programu Integrovaného regionálního operačního
programu.
Pro: 7, proti: 0, zdrž.: 0
9) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – parc.č. 1406/1, 1406/19,
1406/59, 2420, 42 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 6
ZO Cejle souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro
parc.č. 1406/1, 1406/19, 1406/59, 2420, 42 v k.ú. Cejle pro akci „Cejle, obnova NN
okolo OÚ“. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu v celkové
výši 10 300 Kč bez DPH.
Pro: 7, proti: 0, zdrž.: 0
10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – parc.č. 2207/3, 2420 v k.ú.
Cejle
Usnesení č. 7
ZO Cejle souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – parc.č.
2207/3, 2420 v k.ú. Cejle pro akci „Cejle, kabel NN, …………., p.č. 945/4“. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 10 500 Kč bez
DPH.
Pro: 7, proti: 0, zdrž.: 0
11) Smlouva – zpracování žádosti o dotaci
Usnesení č. 8
ZO Cejle souhlasí s Příkazní smlouvou č. SML-Z-M-21-828 na vyřízení žádosti o dotaci
na výstavbu tělocvičny, mateřské školy a opravu stávající budovy ZŠ a MŠ s firmou
RPA Dotace, s.r.o.
Pro: 7, proti: 0, zdrž.: 0
12) Vyhláška č. 2/2006 - Osadní řád
Usnesení č. 9
ZO Cejle souhlasí se zrušením Vyhlášky č. 2/2006 – Osadní řád, který je vydán
v rozporu se zákonem a schvaluje OZV č. 5/2021, kterou se ruší Vyhláška č. 2/2006 –
Osadní řád.
Pro: 7, proti: 0, zdrž.: 0
13) OZV – místní poplatek za komunální odpad
ZO Cejle projednalo návrhy na připravovanou OZV – místní poplatek za komunální
odpad, která bude vydána do konce roku 2021.
14) Různé
Drakiáda – 16. 10. od 14.00 hodin
Nácvik na vánočního vystoupení
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Zapisovatel: Pavlína Nováková

………………………

………………………
ověřovatel
Mgr. Zdeňka Sochorová

………………………
ověřovatel
Daniel Batrla

………………………
starostka
Pavlína Nováková

4

