Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 26. 2. 2014

Přítomni:
Ing.Kunášek Miroslav, Kunášková Ivana, Flekal Josef, Tvrdík Josef, Viktorová Marie

Program:
1. Zahájení
2. Projednání kácení obecních porostů
3. Došlá pošta
4. Různé
5. Závěr

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

2. Obecní zastupitelstvo projednalo návrh na kácení porostů na obecních pozemcích. Je
třeba toto projednat s p.Vondrysem – zástupcem Lesů ČR. Získané informace budou
poté zveřejněny na úřední desce pro případné zájemce.
Usnesení č.1/2/2014 – OZ souhlasí všemi hlasy

3. Došlá pošta
3.1.
Katastrální úřad Kutná Hora zaslal Smlouvu o bezúplatném převodu
nemovitosti – pp.č.457/7 a dále zaslal Kupní smlouvu na pozemek 457/8.Oba
pozemky jsou již zapsány v KN.
3.2.

Krajské ředitelství Stř.kraje zaslalo Zprávu o stavu veřejného pořádku za rok
2013 – Okrsek „K“.S obsahem přítomné seznámila hospodářka.V naší obci je
za loňský rok evidován jeden trestný čin – vloupání do garáže domu čp.12.

3.3.

Krajský úřad Stř.kraje zaslal další metodiku k volbám - změny od 1.1.2014
OZ bere na vědomí.

4. Různé :

4.1.

Starosta informoval o průběhu kontroly na VZP v Kutné Hoře – kontrolované
období bylo v pořádku

4.2.

Byla předběžně dohodnuta brigáda – odstranění sněhových zábran na 9.3. od
9,00hod.Bude oznámeno místním rozhlasem

4.3.

ZD Vysočina zaslala novou smlouvu k podpisu.Po digitalizaci pozemků se mění
obsah a výše nájemného.

4.4.

Hospodářka informovala, že bylo v termínu odesláno Vyúčtování daně z příjmu
ze závislé činnosti za rok 2013 a Dotazník – hlášení o nakládání s odpady pro
EKO-KOM.

4.5.

Hospodářka podala návrh na rozpočtové opatření(poplatky za odpad)
Usnesení č.2/2/2014 – OZ souhlasí všemi hlasy – bude zaúčtováno v
únoru

5. Starosta ukončil zasedání v 19,30hod.
.

Termín příštího zasedání: 26. 3. 2014 od 18,00hod.

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Viktorová Marie

……………………………………………………..

Tvrdík Josef

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 26. 2. 2014

