Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 31. 8. 2016

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

Navržený program:
1. Zahájení
2. Projednání odvozu odpadu
3. Projednání konání voleb
4. Došlá pošta
5. Různé
6. Závěr

1. Zasedání OZ zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 19,00 hod. Přivítal přítomné
zastupitele. Byla navržena zapisovatelka – Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního
zápisu – Flekal Josef a Kunášková Jaroslava. Starosta seznámil přítomné
s navrženým programem. 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.1/8/2016 – OZ souhlasí s navrženým programem zasedání,
zapisovatelkou a ověřovateli dnešního zápisu.

2. Obecní zastupitelstvo projednalo sběr nebezpečného odpadu v naší obci.Sběr
nebezpečného odpadu, elektroodpadu a velkoobjemového odpadu se bude konat ve

dnech 2. – 3.10.2016, odvoz 4.10.2016. Odpad nesmí pocházet z podnikatelské činnosti,
musí být zabezpečen, aby nedošlo k znečištění obce a sběrného místa. Sběrné místo na
nebezpečný odpad – prostory autobusové čekárny, sběrné místo elekroodpadu – volné
prostory před čekárnou, sběrné místo objemného odpadu – přistavený kontejner od
společnosti AVE CZ. Bližší specifikace odpadu bude součástí Oznámení.
Oznámení o sběru odpadu bude zveřejněno na úřední desce, též elektronicky a
vyhlášeno místním rozhlasem.
Starosta dal hlasovat o výše uvedeném postupu.
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.2/8/2016 – OZ souhlasí s postupem při sběru nebezpečného
odpadu.

3. Volby – Do volební komise pro volby konané ve dnech 7. – 8.10. 2016 byla určena
jako zapisovatelka paní Flekalová Jana. Dne 7.9. v 16,00hod. končí lhůta pro delegování
členů jednotlivými stranami. Pokud nebude delegovanými členy obsazen stanovený
minimální počet členů okrskové komise, bude doplněna z řad občanů naší obce.
OZ bere na vědomí

4. Došlá pošta
4.1. LD Chraňbož zaslalo zápis ze svého jednání ze dne 4.8.2016. Pan J.Flekal seznámil
přítomné s obsahem zápisu.
4.2. ČNB zaslala anketní lístek zájmu o platební karty. Obec o vydání platební karty ČNB
nemá zájem.

5. Různé
5.1. Na základě Dohody o provedení práce paní.J.Kunášková a p.Š.Holman provedou
úpravu zeleně v obci. Navržená odměna za vykonanou práci je 1.150,-Kč/pracovníka.
Starosta dal hlasovat o výši odměny
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.3/8/2016 – OZ souhlasí s výší odměny za provedené práce

5.2.Pan Rajdl bude vyzván k úpravě okolí svého domu na jaře 2017. V této souvislosti
bude osloven p.Holman, jestli by nebyl ochoten provést úpravu zeleně v okolí domu čp.1.
Neposekaná tráva a přerostlé křoviny hyzdí vzhled obce.

5.3 .P.Josef Tvrdík informoval OZ o jednání se ZD Vysočina ohledně úpravy cesty
(prořezání dřevin) k Dobrovítovu. ZD nám tuto službu může provést až bude mít volnou
techniku, pravděpodobně v listopadu. Cena je 850,-Kč/motohodinu. Kromě cesty
k Dobrovítovu je třeba provést prořezávku pod střelnicí a od čp.3 ke šraňkům.Do ZD je
třeba zaslat objednávku na tuto práci, zajistí starosta.
Starosta dal hlasovat o ceně za práci a navrženým postupem
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.4/8/2016 – OZ souhlasí s výší ceny za provedené práce a
s navrženým postupem

5.4. Je třeba projednat se ZD Vysočina jiné umístění pro úložiště hnoje. Staré úložiště je
blízko obce a dochází ke znečištění spodních vod. Starosta pověřil p.J.Tvrdíka, aby tuto
záležitost projednal v ZD Vysočina a na příštím zasedání informoval o průběhu jednání.

5.5. Na opravu kanálku na návsi bude oslovena společnost Silnice Čáslav, zajistí starosta.
Na příštím zasedání podá informaci o průběhu jednání.

5.6. Výstavba čekárny – zatím pozdrženo. Čeká se až budou podepsány smlouvy na
věcné břemeno.

5.7. Pan K.S.(chalupář v obci)učinil dotaz, zdali by bylo možné konat motokrosové závody
Na Skále.
Starosta dal o tomto hlasovat
Hlasování:
Pro
0

Proti

5

Zdržel se

0

Usnesení č.5/8/2016 – OZ nesouhlasí s konáním motokrosových závodů Na
Skále.

5.8. Na Skále je třeba skácet uschlé a napadené smrky. Starosta navrhl, aby toto bylo
provedeno v rámci brigády v době vegetačního klidu. Termín bude ještě upřesněn.
Dal hlasovat o uvedeném návrhu
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.6/8/2016 – OZ souhlasí s vykonáním brigády

5.9. Hospodářka informovala, že LD Chraňbož zaslalo nájem z lesů za rok 2016 ve
výši 89.849,-Kč.
9. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21,30 hod.

Termín příštího zasedání: 27.9. 2016 od 19,00hod na OÚ

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Kunášková Jaroslava

……………………………………………………..

Flekal Josef

……………………………………………………….

Podpis starosty(místostarosty):

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 31. 8. 2016

