Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 7. 7. 2016

Přítomni:
Ing.Kunášek Miroslav, Kunášková Ivana, Flekal Josef, Kunášková Jaroslava
(celkem přítomni 4 členové OZ)
Omluveni: Tvrdík Josef (žně)
Hosté: Havlová J.

Navržený program:
1. Zahájení
2. Projednání ukončení stavby veřejného osvětlení v obci
3. Projednání výstavby autobusové čekárny
4. Informace o čl.schůzi – Plynofikace Ledečska
5. Projednání Vyhodnocení nápravných opatření – stanovení odpovědné osoby k zamezení
opakování nezákonného postupu orgánů obce
6. Informace o průběhu kontroly k KÚ(přístup k RÚAIN)
7. Ostatní došlá pošta
8. Různé(zajištění akce srazu obce)
9. Závěr

1. Zasedání OZ zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 19,00 hod. Přivítal přítomné
zastupitele a hosta – paní H.Byla navržena zapisovatelka – Kunášková Ivana a
ověřovatelé dnešního zápisu – Kunášková Jaroslava a Flekal Josef. Starosta
seznámil přítomné s plánovaným programem zasedání. Původně plánované
zasedání se 29.6.nekonalo(nemoc), navržený program zůstal stejný. Nikdo
z přítomných členů nechtěl program doplnit, proto dal starosta o výše navrženém
hlasovat.
Hlasování:
Pro
4
Proti 0
Zdržel se
0

Usnesení č.1/7/2016 – OZ souhlasí s navrženým programem zasedání,
zapisovatelkou a ověřovateli dnešního zápisu.

2 . Starosta sdělil, že společnost ELMOZ již provedla námi požadované úpravy v obci –
cesta je vyspravena, tráva doseta, výmoly zavezeny zeminou. Stavba veřejného osvětlení
je ukončena.
OZ bere na vědomí

3. Výstavba nové čekárny je pozdržena, na pozemku je věcné břemeno – plynové potrubí.
Navržený postup:Po podepsání smlouvy ohledně věcného břemene námi navržený
projekt čekárny dáme schválit na ČEZ, RWE a musíme požádat též o souhlas majitele
sousední parcely – pana J.Dvořáka. Po té může být stavba zahájena. Starosta dal
hlasovat o navrženém postupu.
Hlasování:
Pro
4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.2/7/2016 – OZ souhlasí s navrženým postupem

4. Starosta informoval o jednání na členské schůzi svazku obcí– Plynofikace Ledečska.,
konané dne 21.6.2016. Je třeba uzavřít 3 smlouvy na věcná břemena. Na této schůzi byl
projednán příspěvek na pokrytí nákladů akce ve výši 15Kč/občana, faktura bude zaslána
elektronicky.
Další jednání se bude konat asi v září.
Hlasování:
Pro
4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.3/7/2016 – OZ souhlasí s výší příspěvku

5. Bylo projednáno Vyhodnocení nápravných opatření – jako odpovědný orgán, který bude
dohlížet, aby se neopakovaly chyby z minulosti je navržena kontrolní komise.

Hlasování:
Pro
4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.4/7/2016 – OZ souhlasí s tímto návrhem

6. Starosta informoval, že dne 6.6. 2016 na obecním úřadě proběhla kontrola, jejímž
předmětem byl výkon přenesené působnosti při zápisu a evidenci dat do RÚIAN.
Seznámil přítomné s protokolem z této kontroly. Dle protokolu je třeba u budovy
s evid.číslem 23 doplnit definiční body, bude zajištěno ve spolupráci s Městským úřadem
Čáslav. Zajistí starosta.
7.1. Judr.Némethová zaslala dotaz ohledně data úmrtí p.Janovské Anny, posl.bytem
Čejkovice č. 21 – odpoví p.Kunášková Ivana.
7.2. Obdrželi jsme informační materiály- Metodiku k volbám do Senátu Parlamentu ČR, které
se budou konat 7. – 8.10. 2016.

8. Různé - letní grilování se bude konat 6.8. Každý z členů obdrží úkol, který bude třeba
vykonat pro zdárný průběh akce.

9. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21,00 hod.
.
Termín příštího zasedání: 27.7. 2016 od 19,00hod na OÚ

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Kunášková Jaroslava

……………………………………………………..

Flekal Josef

……………………………………………………….

Podpis starosty(místostarosty):

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 7. 7. 2016

