Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 25. 10 . 2017

Přítomni:
Ing.Kunášek Miroslav, Kunášková Ivana, Tvrdík Josef, Flekal Josef, Kunášková Jaroslava
Celkem přítomno : 5 členů OZ
Hosté: 0
Plánovaný program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Čekárna – informace o stavbě
3. Projednání podzimní brigády v obci
4. Informace o průběhu a výsledcích voleb do PS Parlamentu ČR
5. Rozpočtové opatření č.5 - volby
6. Výstavba rodinného domu – pan Kukal
7. Došlá pošta
8. Různé
9. Závěr

1. Zasedání OZ zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 18,00 hod.Zasedání se konalo
na základě pozvánky ze dne 19 .10. 2017. Starosta přivítal přítomné zastupitele. Byla
navržena zapisovatelka – Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního zápisu –
Ing.Kunášek Miroslav a Kunášková Jaroslava. Starosta seznámil přítomné
s plánovaným programem zasedání a dal o tomto hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu
Ing.Miroslava Kunáška a Jaroslavu Kunáškovoua schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.1/10/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu
Kunáškovou, ověřovatele zápisu Ing.Miroslava Kunáška a Jaroslavu Kunáškovou a
schvaluje navržený program jednání.
2. Starosta informoval o průběhu výstavby čekárny – objekt je postaven, natřen. Byla
zakoupena vývěsná tabule pro výlep plakátů. Ještě je třeba přidělat označení a upravit okolí
– bude projednáno v bodě 3.
OZ bere na vědomí

3. Podzimní brigáda se uskuteční 11.11.2017 od 9,00hod. Bude provedena úprava okolí
čekárny – rozvezena zemina, upraven terén. Dále bude vyčištěn prostor okolo kapličky a
budovy OÚ.
OZ bere na vědomí

4. Volby do PS Parlamentu ČR proběhly v pořádku, byla velmi vysoká účast- 85,29%
OZ bere na vědomí

5. Hospodářka předložila návrh na rozpočtové opatření č. 5 – zohledněny volby. Náklady
činí 7075 Kč. Je třeba odeslat v termínu do 8. 12. 2017 Předběžné vyúčtování voleb a do
31.12.2017 vrátit nevyužité prostředky na účet Středočeského kraje č.94-2028111/0710.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.5 a pověřuje hospodářku zasláním
předběžného vyúčtování nákladů voleb a vrácením nevyčerpaných finančních prostředků.
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.2/10/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 a
pověřuje hospodářku zasláním předběžného vyúčtování nákladů voleb a vrácením
nevyčerpaných finančních prostředků.

6. Starosta informoval přítomné, že p.Kukal má zájem o výstavbu rodinného domku v naší
obci. V současné době probíhá zajišťování povolení.
OZ bere na vědomí

7. Došlá pošta
7.1. Obdrželi jsme fakturu od Geodezie za sepsání dvou smluv na věcná břemena.
OZ bere na vědomí

7.2. Státní pozemkový úřad Praha zaslal zápis o probíhající komplexní pozemkové úpravě v
k.ú.Číhošť. Naši obec zastupuje a na věc dohlíží ředitel LD Chraňbož, A.Kronovit.

OZ bere na vědomí

7.3. Městský úřad Čáslav zaslal Oznámení o zahájení územního řízení – p.Veselý B. podal
žádost o územní souhlas o umístění stavby: oplocení na pozemku č.32, v k.ú. Čejkovice.
OZ bere na vědomí

7.4. Hasičský záchranný sbor K.Hora požádal o zaslání aktualizovaných údajů týkajících se
zdrojů požární vody v obci.Termín zaslání je do 15.11.2017. Zajistí starosta.
OZ bere na vědomí

7.5. Krajský úřad Stř.kraje, odbot regionálního rozvoje zaslal žádost o poskytnutí podkladů
formou dotazníku – územní energetická koncepce. V termínu do 25.10.2017 dotazník vyplnil
a odeslal starosta.
OZ bere na vědomí

8.Různé
8.1. Schůze – Plynofikace Ledečsko se bude konat 7.11. 2017 v Leštině od 18,00hod.,
zúčastní se starosta. Na příštím zasedání bude informovat o průběhu jednání.
OZ bere na vědomí

9. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20,30hod.
Termín příštího zasedání: 29.11. 2017 od 18. hod.na OÚ(zimní čas)

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Ing.Miroslav Kunášek

……………………………………………………..

Jaroslava Kunášková

……………………………………………………….

Starosta(místostarosta)

V Čejkovicích dne: 25. 10. 2017

……………………………………………………….

