Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 26. 4 . 2017

Přítomni:
Ing.Kunášek Miroslav, Kunášková Ivana, Kunášková Jaroslava, Tvrdík Josef, Flekal Josef
Celkem přítomno 5 členů OZ
Hosté: 0

Program:
1. Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace k výstavbě autobusové čekárny
3. Oznámení o zahájení kontroly – Hasičský záchr.sbor K.Hora
4. Projednání nařízení Státní veterinární správy
5. Projednání stavění máje
6.Ostatní došlá pošta
7. Různé
8. Závěr

1. Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 18. 4. 2017. Zasedání
zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 19,00 hod. Byla navržena zapisovatelka –
Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního zápisu – Tvrdík Josef a Kunášek Miroslav.
Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání. Nikdo nechtěl
program doplnit ani změnit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu
Josefa Tvrdíka a Miroslava Kunáška a schvaluje navržený program jednání.
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.1/4/2017 – OZ schvaluje navržený programem jednání,
zapisovatelku a ověřovatele dnešního zápisu.

2 . Starosta sdělil, že společnost ČEZ a.s. zaslala souhlasné stanovisko k výstavbě
čekárny.Též pan Jaromír Dvořák nemá námitek. Nyní je třeba objednat čekárnu( v
rozloženém stavu) a sehnat firmu, která provede zemní práce.Tímto úkolem je
pověřen starosta, OZ bude informovat na příštím zasedání.
OZ bere na vědomí
3. Hasičský záchranný sbor Střed.kraje, územní odbor Kutná Hora zaslal Oznámení o
kontrole. Předmětem kontroly bude dodržování zákona č.240/2000 Sb. O krizovém
řízení a o změně některých zákonů(krizový zákon). Kontrola se uskuteční 18.5.2017
od 14,00hod na obecním úřadu. Za obec se zúčastní starosta.
OZ bere na vědomí

4. Starosta informoval přítomné, že Státní veterinární správa zaslala oznámení o ukončení
mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu a
prohlašuje tuto nákazu za zdolanou.
OZ bere na vědomí

5. Upřesnění termínu – stavění máje se bude konat 29.4.2017 od 16,00hod. Pálení
čarodějnic 30.4.2017.
OZ bere na vědomí

6. Došlá pošta
6.1. Katastrální úřad pro Středočeský kraj zaslal oznámení o konání revize údajů katastru
nemovitostí. Revize potrvá v období od 3.7.2017 do 11.12.2017.Budou zjišťovány
veškeré změny a bude ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí.
Oznámení bude zveřejněno na úřední desce.
OZ bere na vědomí

7. Různé
7.1. Je třeba zaslat na Krajský úřad Středočeského kraje žádost o přezkoumání hospodaření
za rok 2017. Zajistí Hospodářka.
OZ bere na vědomí

7.2. Je třeba dokoupit zeleň – konifery, které vymrzly, rašelinu a hnojivo. Zajistí p.Jaroslava
Kunášková.
OZ bere na vědomí.

8. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,30hod.
Termín příštího zasedání: 31.5.2017 od 19hod.

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Tvrdík Josef

……………………………………………………..

Ing. Kunášek Miroslav

……………………………………………………….

Starosta(místostarosta)

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 26. 4. 2017

