Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 27. 9. 2016

Přítomni:
Ing.Kunášek Miroslav, Kunášková Ivana, TvrdíkJosef, Kunášková Jaroslava, Flekal Josef
(celkem přítomno 5 členů OZ)
Hosté: 0

Navržený program:
1. Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace k volbám
3. Projednání plnění rozpočtu
4. Projednání opravy kanálku na návsi
5. Došlá pošta
6. Různé
7. Závěr

1. Zasedání OZ bylo sezváno pozvánkou ze dne 19.9.2016. Starosta Ing. Kunášek
zahájil zasedání v 19,00 hod. Přivítal přítomné zastupitele. Byla navržena
zapisovatelka – Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního zápisu – Tvrdík Josef a
Kunášek Miroslav. Starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání.
Nikdo z přítomných členů nechtěl program doplnit či změnit, proto dal starosta o výše
navrženém hlasovat.
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.1/9/2016 – OZ souhlasí s navrženým programem zasedání,
zapisovatelkou a ověřovateli dnešního zápisu.

2. Informace k volbám – Pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů
konaných ve dnech 7. – 8. Října 2016 delegovaly dvě strany své zástupce .Minimální
počet OVK bude doplněn z řad obyvatel obce. Školení již proběhlo, zúčastnila se
p.Tvrdíková Ivana. Volební lístky byly distribuovány.
OZ bere na vědomí

3. Hospodářka předložila k projednání plnění rozpočtu výkaz FIN 12 k 31.8.2016.
Výsledek od počátku roku – příjmy 488.797,53Kč, výdaje 281.427,05Kč.Byly
zkontrolovány jednotlivé položky rozpočtu. Návrh na usnesení: zatím není třeba provádět
další rozpočtové opatření.
Starosta dal o tomto hlasovat:
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.2/9/2016 – OZ souhlasí s návrhem usnesení neprovádět další RO

4. Oprava kanálku na návsi(uliční vpusť) – byla oslovena společnost Silnice Čáslav –
Holding, a.s. Cenová nabídka na tuto stavební zakázku činí 24.649,-Kč. Návrh usnesení:
Na základě cenové nabídky opravu uliční vpusti u společnosti Silnice Čáslav a.s.
objednat.
Starosta dal o tomto hlasovat:
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.3/9/2016 – OZ souhlasí s objednáním opravy uliční vpusti u
společnosti Silnice Čáslav-Holding, a.s.

5. Došlá pošta
5.1. Městský úřad Kutná Hora zaslal další informace k volbám. Tyto budou předány OVK,
zajistí starosta.
5.2. Společnost ČEZ zaslala upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů - bude zveřejněno na úřední desce, též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
5.3. Státní pozemkový úřad zaslal sdělení ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú.
Čejkovice – řízení již zahájeno
OZ bere ne vědomí

5.4. Městský úřad Čáslav, odbor výstavby zaslal Oznámení o zahájení územního řízení.
P.V.Žák podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: vrtaná domovní
studna.
OZ bere na vědomí.
6. Různé
6.1. Pan Jan Kunášek se v těchto dnech dožívá životního jubilea, 75let. Bude mu
zakoupen dar v hodnotě cca 500,-Kč.
6.2. Na velkoobjemový odpad je již přistaven kontejner, odvoz se uskuteční 4.10.2016,
informace pro občany byly zveřejněny.
6.3. Pan Tvrdík informoval o jednání s předsedou ZD Vysočina Ing.Radilem – nové
úložiště chlévské mrvy bude dál od vsi, aby nedocházelo ke kontaminaci spodních vod
v obci.
6.4. V zimním období bude pozván p.Vondrys, zástupce Lesů ČR, se kterým bude
projednána probírka dřevin na obecních pozemcích.
6.5. Nejpozději do 15.10.2016 je třeba zaslat na Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné
správy, dozoru a kontroly Zprávu o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při
kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u naší obce, zajistí starosta.
OZ bere na vědomí.
7. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21,00 hod.
Termín příštího zasedání: 26.10. 2016 od 19,00hod na OÚ

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Ing.Kunášek Miroslav

……………………………………………………..

Tvrdík Josef

……………………………………………………….

Podpis starosty(místostarosty):

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 1. 10. 2016

