
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice  

ze dne 25. 2.  2015 

 

Přítomni:  

Ing.Kunášek Miroslav,  Kunášková Ivana, Flekal Josef, Kunášková Jaroslava, Tvrdík Josef 

 

 

Program: 

1.  Zahájení 

2.  Projednání projektu veřejného osvětlení + elektřiny do země 

3. Projednání odvozu bioodpadu 

4. Došlá pošta 

5. Různé 

6. Závěr 

 

 

1. Zasedání OZ  zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 18,00 hod. Byla stanovena 
zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního zápisu – Tvrdík Josef a 
Flekal Josef 
 
 

2 .    Starosta sdělil, že stavební řízení( veřejné osvětlení, elektřina do země) se 
projednává na Městském úřadě Čáslav(jednáno s pí.Krupařovou). Další pokyny  
budou zaslány do datových schránek. 

         

3.     Odvoz bioodpadu – starosta informoval o jednání o odvozu bioodpadu se společností 
AVE Hejdof CZ. Byl podán návrh, aby na bioodpad byly pronajaty nádoby od této 
společnosti, objem 240 l, do každého čísla popisného jeden kus. Vývoz se bude 
provádět 1x za 14 dní, celkem 17 odvozů za rok. 

        V této souvislosti  bude třeba navýšit poplatky za odvoz odpadů, bude zohledněno při 
projednávání rozpočtu na rok 2016. 

 



       Zároveň je vypracovaná nová Směrnice na odvoz odpadu. 

        Usnesení č.1/2/2015 – OZ souhlasí s tímto návrhem  a novou sm ěrnicí na odvoz 
odpadu všemi hlasy  

4.Došlá pošta  

4.1. Policie ČR , obvodní odd.Čáslav zaslala Zprávu  o stavu veřejného pořádku v Okrsku 
K za rok 2014. V naší obci nebyl v roce 2014 evidován žádný trestný čin ani 
přestupek. 

4.2. Finanční úřad pro Středočeský kraj zaslal Žádost o odsouhlasení výnosů daní 
převedených v roce 2014. Částky byly odsouhlaseny, potvrzení odesláno datovou 
schránkou. 

4.3. Česká národní banka požádala o úředně ověřený zápis z ustavující schůze o volbě 
starosty. Zaslání požadovaného zápisu zajistí hospodářka. 

4.4. Městský úřad Čáslav zaslal Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu 
obce Zbýšov. Jednání se uskuteční 25. 3. 2015 na Měst.úřadu Čáslav, k návrhu lze 
do 30 dnů uplatnit připomínky 

 

5. Různé  

5.1. Hospodářka informovala, že tabulky – vypořádání dotací byly v termínu odeslány. 

5.2. Byla projednána brigáda – úprava okolí kapličky a budovy OÚ a úklid sněhových 
zábran. Brigáda se uskuteční 28.3. 2015 od 9,00hod., bude vyhlášeno místním 
rozhlasem. 

 

6. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,30hod.  

Termín příštího zasedání: 25. 3. 2015 od 18,00hod. 

 

Zapsala: Kunášková Ivana   ……………………………………………………… 

Ověřili: 

Tvrdík Josef     …………………………………………………….. 

   

Flekal Josef        ………………………………………………………. 

 

 

V Čejkovicích dne: 25. 2. 2015 



 

 

 

 

 

 


