Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 28. 1. 2015

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

Program:
1. Zahájení
2. Projednání projektu veřejného osvětlení + elektřiny do země
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 – Kunášková
Jaroslava a Kunášek Miroslav

2 . Byl projednán projekt veřejného osvětlení v obci. Předběžná cena je odhadnuta na cca
700 tis.Kč, bude dále jednáno o možnostech snížení nákladů, předběžná cena je
příliš vysoká. Je třeba zajít na stavební úřad do Čáslavi za paní Krupařovou
s projektovou dokumentací. Zajistí starosta.

Usnesení č.1/1/2015– OZ souhlasí s navrženým postupem jednání čtyřmi hlasy
, jeden nepřítomen

3. Došlá pošta
3.1. Krajský úřad Střed.kraje, odbor kontroly zaslal oznámení o Přezkoumání hospodaření
za rok 2014. Uskuteční se 20.5. 2015 od 8,00 hod. v budově obecního úřadu.
Přezkoumání bude vykonáno Ing.Helenou Francovou.

3.2. Společnost EKO – KOM zaslala dotazník za rok 2014 - nakládání s odpady. Vyplnění
a odeslání dotazníku zajistí starosta.

3.3. Městský úřad Čáslav zaslal Oznámení o zahájení územního řízení Veřejnou
vyhláškou (ČEZ Distribuce podala žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby: Čejkovice NN,kNN rekonstrukce stávající elektrické distribuční sítě na
pozemcích v k-ú-Čejkovice u Zbýšova) – žádostí o vydání územního rozhodnutí bylo
zahájeno územní řízení.

3.4. Finanční odbor Krajského úřadu Střed.kraje zaslal tabulky k vyplnění – Finanční
vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2014.Termín zaslání je 5.2.2015,
zajistí hospodářka.

3.5. Katastrální úřad Havlíčkův Brod zaslal Oznámení o dokončení obnovy katastrálního
operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí(digitální katastrální mapa v k.ú.
Dobrnice)
3.6. Inventury proběhly 30.12.2014, zápisy byly předány starostovi 6.1.2015, inventurní
rozdíly nebyly.

4. Různé
4.1. Bude jednáno se společností AVE CZ Hejdof o odvozu bioodpadu a železa. Starosta
bude informovat o průběhu a výsledku jednání na příštím zasedání.
4.2. Nové webové stránky budou zřízeny p.Hartem L. Na tuto práci bude sepsána Dohoda
o provedení práce, dohodnutá cena je 5.883,- Kč. Stránky budou zřízeny v březnu
2015.
Usnesení č.2/1/2015– OZ souhlasí se zřízením stránek a odměnou čtyřmi hlasy
jeden nepřítomen

5. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,00hod.
.
Termín příštího zasedání: 25. 2. 2015 od 18,00hod

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Kunášková Jaroslava

……………………………………………………..

Kunášek Miroslav

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 28. 1. 2015

