Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 29. 4. 2015

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

Program:
1. Zahájení
2. Informace o zasedání LD Chraňbož
3. Došlá pošta
4. Různé
5. Závěr

1. Zasedání OZ zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 19,00 hod. Byla stanovena
zapisovatelka – Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního zápisu – Kunášková
Jaroslava a Ing. Kunášek Miroslav.

2. Místostarosta p.Flekal informoval obecní zastupitele o průběhu jednání zasedání LD
Chraňbož, které se konalo 21.4.2015. Na jednání byl schválen rozpočet na rok 2015 –
verze B OPTIM.
OZ projednalo nákup pozemku od p.Tvrdíka pro LD Chraňbož. Nákup pozemku se bude
hradit z rezerv z minulých let. Výše nájmu nebude ovlivněna.
Usnesení č.1/4/2015 – OZ obce Čejkovice schvaluje nákup pozemku a následující
výstavbu správní budovy Lesního družstva Chraňbož všemi hlasy

3. Došlá pošta
3.1. Svaz invalidů zaslal žádost o poskytnutí příspěvku – příspěvek bude zaslán ve výši
1.500,- Kč(dle rozpočtu)
Usnesení č.2/4/2015 – OZ souhlasí všemi hlasy s výší příspěvku

3.2. Státní pozemkový úřad Praha zaslal výzvu k vyplnění tabulky – kontrola využití
bezúplatně převedených pozemků. Odpověď v termínu zajistí starosta.

3.3. Společnost ARRIVA Východní Čechy a.s. zaslala vyúčtování dopravy za 1.čtvrtletí.

3.4. Katastrální úřad pro Vysočinu zaslal Oznámení o zahájení řízení – byla podána námitka
proti obsahu obnoveného kat.operátu v k.ú.Leština u Světlé.

4. Různé
4.1. Brigáda na úpravu okolí kapličky a obecního úřadu a úklidu sněhových zábran se
konala 28. 3. 2015 od 9,00hod.
4.2 Byl projednán a navrhnut příspěvek na pouť ve výši 2.000,-Kč.
Usnesení č.3/4/2015 – oz schvaluje všemi hlasy příspěvek na pouť ve výši 2.000,-Kč

4.3. Dále byl projednán a schválen nákup daru pro p.Marii Viktorovou(60let), cena obvyklá

4.4 Starosta informoval, že žádost o dotaci byla odeslána v řádném termínu(7.4.)
Rozhodnutí dosud není.

4.5. Kácení máje se bude konat 30.5.2015, od 16,00hod. Ještě bude upřesněno na příštím
zasedání obce.

5. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,30hod.
.
Termín příštího zasedání: 27. 5. 2015 od 19,00hod.(letní čas)

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Kunášková Jaroslava

……………………………………………………..

Ing. Kunášek Miroslav

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 29. 4. 2015

