
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  obce Čejkovice  

ze dne 29. 10.  2015 

 

Přítomni:  

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

Omluveni: Tvrdík Josef 

 

Program: 

1.  Zahájení 

2. Rozpočtové opatření č.2 

3.  Projekt Rekonstrukce veřejného osvětlení 

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 – Kunášková 
Jaroslava a Flekal Josef. 
 

2. Hospodářka předložila ke schválení návrh na rozpočtové opatření č.2. 
 
Usnesení č.1/10/2015: OZ souhlasí čtyřmi hlasy s rozpo čtovým opat řením č.2, 
jeden nep řítomen  
 
 

3.  Starosta informoval zastupitele o dalším průběhu akce „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení“ .Cena jednoho LED světla VOLTANA činí 5900,-Kč/1ks i s montáží. Na světle 
bude automatický spínač.Záruka 5 let. 

Usnesení č.2./10/2015 OZ souhlasí s cenou sv ětel čtyřmi hlasy, jeden nep řítomen  

 

4.Došlá pošta  

4.1. Společnost ČEZ distribuce zaslala oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 
12.11.2015 od 8,00 do 16,00hod. Oznámení bude zveřejněno na úřední desce. 



4.2. Krajský úřad zaslal Oznámení ve věci žádosti o poskytnutí dotace – žádost není 
schválena, objem peněžních prostředků v uvedeném programu nestačil ke schválení 
dotace. 

4.3. Územní pracoviště v Čáslavi zaslalo žádost o poskytnutí údajů, týkající se služeb 
v naší obci. Vyplnění tabulky zajistí starosta, odeslání na FÚ hospodářka. 

4.4. Hasičský záchranný sbor Kutná Hora zaslal sdělení, že je třeba přepracovat smlouvu, 
kterou má naše obec uzavřenou se Sborem dobrovolných hasičů obce Zbýšov. Smlouva 
musí být uzavřena s obcí, nikoli se Sborem. OZ rozhodlo uzavřít smlouvu s obcí Zbýšov, 
starosta osloví starostku obce Zbýšov p.Němcovou a požádá aby toto projednali na 
nejbližším zastupitelstvu obce. 

Usnesení č.3/10/2015 – OZ souhlasí s uzav řením smlouvy s obcí Zbýšov čtyřmi 
hlasy, jeden nep řítomen  

4.5. OZ projednalo Žádost o schválení úplatného převodu spoluvlastnického podílu na 
pozemcích č.286/2 o výměře 6084 m a parc.č.313/8 o výměře 1591m. O tyto pozemky má 
zájem Kraj Vysočina. 

Usnesení č.4/10/2015 – OZ se rozhodlo respektovat vyjád ření LD Chra ňbož, zatím 
s prodejem výše uvedených pozemk ů nesouhlasí 4 hlasy, 1 nep řítomen.  

5. Různé  

5.1. Je třeba zveřejnit kontakty na nepřetržitou službu  - zimní údržbu. Zajistí starosta. 

5.2. Dva obyvatelé naší obce se v těchto dnech dožívají jubilea 85let.Budou jim 
zakoupeny dárkové balíčky v hodnotě cca 500,-Kč 

 

6. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,00hod.  

Termín příštího zasedání: 25. 11. 2015 od 18,00hod. 

 

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

Ověřili: 

Ing. Kunášková Jaroslava   …………………………………………………….. 

   

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

 

 

V Čejkovicích dne: 29. 10. 2015 



 

 

 

 

 

 


