Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 7. 6 . 2017

Přítomni:
Ing.Kunášek Miroslav, Kunášková Ivana, Tvrdík Josef, Flekal Josef
Celkem přítomno : 4 členové OZ
Hosté: 0
Omluvena: Kunášková Jaroslava

Program:
1. Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání Protokolu o výsledku kontroly HZS K.Hora
3. Projednání rozpočtového opatření č.3
4. Informace k výstavbě autobusové čekárny
5. Došlá pošta
6. Různé
7. 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 – Tvrdík Josef a Flekal Josef. Starosta seznámil přítomné s plánovaným
programem zasedání. Původně plánované zasedání se 31.5. nekonalo(nemoc),
navržený program zůstal stejný. Nikdo z přítomných členů nechtěl program doplnit,ani
změnit, proto dal starosta o výše navrženém hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu
Josefa Tvrdíka a Josefa Flekala a schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:
Pro
4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.1/6/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu
Kunáškovou, ověřovatele zápisu Josefa Tvrdíka a Josefa Flekala a schvaluje
navržený program jednání.
2. Starosta seznámil přítomné zastupitele s obsahem Protokolu o výsledku kontroly obce
Čejkovice dle zákona č.240/2000 Sb. Krizového zákona. Kontrola byla provedena dne
18.5.2017, za přítomnosti starosty obce. Kontrolou byla prověřena připravenost obce na
řešení krizových situací. Výsledek kontroly – bez nedostatků, pouze bylo doporučeno
vyčlenit část finančních prostředků na přípravu a řešení krizových situací.
OZ bere na vědomí
3. Na základě kontroly navrhl starosta obce vyčlenit částku 5.000,-Kč na řešení krizových
situací jako rozpočtové opatření č.3.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje vyčlenit částku 5.000,-Kč na řešení krizových situací – RO č.3
Hlasování:
Pro
4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.2/6/2017 – OZ schvaluje vyčlenit částku 5.000,-Kč na řešení krizových
situací – RO č.3

4. Starosta sdělil, že obec obdržela územní souhlas na výstavbu autobusové čekárny.Čeká
se pouze na nové ocenění vzhledem ke změně rozměrů čekárny. Dále bylo jednáno s firmou
Pavel Rokos– přislíbil provést výstavbu čekárny i základové desky.
OZ bere na vědomí
5. Došlá pošta
5.1. Společnost EKO-KOM zaslala informace o množství vytříděného odpadu za rok 2016.
OZ bere na vědomí
5.2. Společnost ARRIVA Chrudim a.s. zaslala sdělení o nutnosti navýšení finančních
prostředků za dopravní obslužnost pro rok 2018. Nový Dodatek ke smlouvě obdržíme v říjnu.
OZ bere na vědomí

5. 3. Státní pozemkový úřad Praha zaslal výzvu k vyplnění tabulky – kontrola využití
bezúplatně převedených pozemků. Zajistí starosta.
OZ bere na vědomí

6. Různé
6.1. Hospodářka sdělila, že žádost o přezkoumání hospodaření za rok 2017 byla v termínu
odeslána(23.5.2017)
OZ bere na vědomí
6. 2.
Na příštím zasedání bude upřesněn termín brigády – úprava zeleně v obci.
OZ bere na vědomí

7. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,30hod.
Termín příštího zasedání: 28.6.2017 od 19hod.

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Tvrdík Josef

……………………………………………………..

Flekal Josef

……………………………………………………….

Starosta(místostarosta)

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 7. 6. 2017

