Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 25. 3. 2015

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

Program:
1. Zahájení
2. Projednání podání Žádosti o dotaci
3. Došlá pošta
4. Různé
5. Závěr

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

2. Obecní zastupitelstvo projednalo podání žádosti o poskytnutí dotace na veřejné
osvětlení z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje.
Vyplnění a podání žádosti zajistí starosta obce.

Usnesení č.1/3/2015 – Obec Čejkovice schvaluje všemi hlasy podání žádosti o dotaci na
akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ z Programu 2015 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst a závazek
spolufinancování akce v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce.

3. Došlá pošta
3.1. Společnost AVE CZ Hejdof zaslala předávací protokol na 30ks popelnic na bioodpad.
Podpis a zaslání zpět zajistí starosta.
3.2. Krajský úřad Stř.kraje zaslal metodiku k nastupování náhradníků na uprázdněný
mandát v zastupitelstvu obce.
3. 3. Finanční odbor krajského úřadu Středočeského kraje zaslal oznámení o zahájení
správního řízení ( porušení rozpočtových pravidel) a výzvu k vyjádření. Vyjádření bylo
odesláno datovou schránkou v požadované lhůtě.
3.4. Katastrální úřad pro Vysočinu zaslal Oznámení o dokončení obnovy katastrálního
operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v obci Číhošť.

4. Různé
4.1. Brigáda na úpravu okolí kapličky a obecního úřadu a úklidu sněhových zábran se
bude konat v sobotu 28. 3. 2015 od 9,00hod.
4.2. Stavění staročeské máje se bude konat 1.5.2015 od 16hod. na horní návsi, pálení
čarodějnic 30.4.2015 na „Skále“ – tuto akci zajistí mládež naší obce.
4.3. Nová směrnice na odpady je vyvěšena na úřední desce, též elektronicky, spolu
s informací o termínech odvozu komunálního a bioodpadu.
4.4. Jsou zřízeny nové webové stránky obce. Adresa: www.cejkovice-caslav.cz
Tuto skutečnost je třeba oznámit na finanční odbor Středočeského kraje, zajistí
starosta a hospodářka. Zhotovitel nových webových stránek obdržel odměnu dle
Dohody o provedení práce, srážková daň byla odvedena.
4.5. Pan J.Flekal jako nový zástupce pro jednání s LD Chraňbož informoval o průběhu
schůze, která se konala dne 25.3.2015. Sdělil, že 1.5. 2015 se bude konat prohlídka
lesa – zástupci LD seznámí přítomné s hospodařením a těžbou dřeva. Příští schůze
se bude konat 21.4.2015 a bude se projednávat nákup pozemku pro LD, kde by byly
vystavěny nové kanceláře družstva.
4.6. Na úřední desku bude vyvěšena informace o zásobování obce potravinami(řezník,
pekař)

4.7. Letošní jubilanti – paní Marie Viktorová(60let), pan Josef Tvrdík st.(80let) a paní Anna
Kunášková(80let) obdrží malé dárky od obce.
4.8. Hospodářka informovala, že bylo dne 24. 3. 2015 podáno přiznání k dani z příjmu
právnických osob za rok 2014, letos poprvé bylo přiznání zasláno datovou schránkou
4.9. Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou(rekonstrukce veřejného
osvětlení) bylo vyvěšeno od 9.3. – 25.3. 2015 na úřední desce.

5. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21,00hod.
.
Termín příštího zasedání: 29. 4. 2015 od 19,00hod.(letní čas)

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Ing. Kunášek Miroslav

……………………………………………………..

Flekal Josef

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 25. 3. 2015

