Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 27. 9 . 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. Příprava a zajištění voleb
3. Autobusová čekárna – naplánování stavby čekárny, zemní úpravy okolo čekárny,
vyhodnocení stavby základu + zámkové dlažby
4. Projednání plánu prací na rok 2018
5. Informace o stavbě sídla LD Chraňbož
6. Zajištění zimní údržby silnic
7. Došlá pošta
8. Různé – sběr nebezpečného odpadu
9. Závěr

1. Zasedání OZ zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 19,00 hod.Zasedání se konalo
na základě pozvánky ze dne 19 .9. 2017. Starosta přivítal přítomné zastupitele. Byla
navržena zapisovatelka – Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního zápisu – Flekal
Josef a Tvrdík Josef. Starosta seznámil přítomné s plánovaným programem
zasedání a dal o tomto hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu Josefa
Flekala a Josefa Tvrdíka a schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.1/9/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu
Kunáškovou, ověřovatele zápisu Josefa Flekala a Josefa Tvrdíka a schvaluje navržený
program jednání.
2. Volby do PS Parlamentu ČR – do volební komise byl delegován Mgr.Poul Oldřich a
p.Alena Eliášová, komise tedy bude doplněna o dva členy z řad občanů obce. Školení na
volby se uskuteční 12.10.2017 v Dusíkově divadle Čáslav od 9,00hod.Zúčastní se p.Ivana
Tvrdíková.
OZ bere na vědomí

3. Starosta konstatoval, že betonový základ pod čekárnu je zhotoven, též zámková dlažba
pod kontejnery na odpady. Práci provedla firma Gotych a Partner s.r.o., Kutná Hora,
konečná cena práce činí 55.211,-Kč
Nyní je třeba složit stavebnici čekárny, natřít a pokrýt střešní krytinou. Práci vykoná starosta
a místostarosta dle počasí. Na ostatní práce bude svolána brigáda.
OZ bere na vědomí
Dále je třeba koupit nové dřevěné lavičky do čekárny – tři kusy a dva koše na odpadky.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje nákup tří kusů dřevěných laviček do čekárny a dvou košů na odpadky.
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.2/9/2017 - OZ schvaluje nákup tří kusů dřevěných laviček do čekárny a
dvou košů na odpadky.

4. Plán prací na rok 2018 – je třeba provést opravu studny u kapličky, opravit vstup do
kanalizace u rybníka“Radilák“, zpevnit základ pod kapličkou, opravit dveře a zamykání
kapličky a vybudovat chodník u obecního úřadu.
OZ bere na vědomí

5. Pan J.Flekal informoval přítomné, že výběrové řízení na stavební úpravy a přístavbu
v k.ú.Leština čp.18(sídlo LD Chraňbož) vyhrála společnost STAVOKOMP SERVICE
Havlíčkův Brod. Cenová nabídka činí 17,769tis.Kč, doba zhotovení díla je 16 měsíců.
OZ bere na vědomí

6. Zimní údržbu silnic v obci bude vykonávat dle Smlouvy o dílo ZD Vysočina Zbýšov, mimo
obec společnost Silnice Čáslav.
OZ bere na vědomí

7. Došlá pošta
7.1. Státní pozemkový úřad zaslal sdělení o zahájení komplexní pozemkové úpravy
v k.ú.Číhošť.
OZ bere na vědomí

7.2. LD Chraňbož zaslalo zápis z jednání představenstva a kontrolní komise. S obsahem
přítomné seznámil starosta.
OZ bere na vědomí

7.3. Ministerstvo zemědělství zaslalo Veřejnou vyhlášku – zastavení těžeb smrků a borovic
jiných než nahodilých. Vyhláška je zveřejněna na úřední desce.
OZ bere na vědomí

8.Různé
8.1. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční 7. – 8. 10. 2017.
Společnost AVE CZ Čáslav přistaví kontejner na odpad v pátek 6.10. 2017, odvezen bude
9.10.2017. Oznámení o sběru odpadu a jeho specifikace bude zveřejněna na úřední desce.
OZ bere na vědomí
8.2. Oslavy k 75.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Zbýšově se zúčastní p.Josef
Flekal.

9. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20,45hod.
Termín příštího zasedání: 25.10. 2017 od 19. hod.na OÚ.

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Flekal Josef

……………………………………………………..

Tvrdík Josef

……………………………………………………….

Starosta(místostarosta)

V Čejkovicích dne: 27. 9. 2017

……………………………………………………….

