OBEC

Č E J K O V I C E , č. p. 40 , 286 01 Čáslav
Zápis ze zasedání konaného dne 31. 10. 2018

Přítomni: Ing. Kunášek Miroslav, Kunášková Jaroslava, Tvrdík Josef, Flekal Josef, Kunášková Ivana
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
Zimní údržba
Projednání věcného břemene
Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Dopravní zrcadlo-informace
Vodovod v obci - informace
Centrální registr oznámení
Rozpočtové opatření č.4
Diskuse, různé
Závěr

1. Zasedání OZ bylo zahájeno v 19,30 hod. starostou Ing. Kunáškem Miroslavem a bylo
usnášení schopné. Přítomno 5 členů.

2. Byla navržena zapisovatelka – Ivana Kunášková, ověřovatelé dnešního zápisu – Josef Flekal a
Jaroslava Kunášková a podán návrh na program jednání dnešního zasedání.
Návrh usnesení :
OZ schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou , ověřovatele zápisu Josefa Flekala a
Jaroslavu Kunáškovou a schvaluje program jednání.
Hlasovalo členů pro

5

Hlasovalo členů proti

0

Zdržel se hlasování

0

Usnesení č. 1B/10/2018 – zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou
a ověřovatele zápisu Josefa Flekala a Jaroslavu Kunáškovou a schvaluje navržený
program jednání.
Usnesení bylo přijato.

3. S blížící se zimou bylo navrženo zaopatření obce proti sněhovým a ledovým kalamitám. Bylo
navrženo objednání prohrnování sněhu a posyp silnice v obci u Zemědělského družstva Vysočina
Zbýšov a Silnice Čáslav- Holding, a.s.
Návrh usnesení :
OZ schvaluje objednání prohrnování sněhu a posyp silnice v obci u Zemědělského družstva
Vysočina Zbýšov a Silnice Čáslav- Holding, a.s.
Hlasovalo členů pro
Hlasovalo členů proti
Zdržel se hlasování

5
0
0

Usnesení č. 2B/10/2018 –OZ schvaluje objednání prohrnování sněhu a posyp silnice v obci u
Zemědělského družstva Vysočina Zbýšov a Silnice Čáslav- Holding, a.s.
Usnesení bylo přijato.

4. Projednání věcného břemene – elektropřípojka pro pozemek pana H. Š. . Odsouhlasení zaměru
zřídit věcné břemeno.
Návrh usnesení :
OZ schvaluje odsouhlasení zaměru zřídit toto věcné břemeno.
Hlasovalo členů pro

5

Hlasovalo členů proti

0

Zdržel se hlasování

0

Usnesení č. 3B/10/2018 – OZ schvaluje záměr zřídit toto věcné břemeno
Usnesení bylo přijato.
5. Informace o odvozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu :
Přistavení kontejneru v pátek dne - 30. 11. 2018.
Odvoz kontejneru v pondělí dne - 3. 12. 2018.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude umístěn na spodní návsi.
Informace o sběru bude zveřejněna 14 dní předem na úřední desce.
OZ bere na vědomí

6. Dopravní zrcadlo-informace :
Oslovená firma Asig, s.r.o. Čáslav jednala s dopravním inženýrem, který nedal souhlasné
stanovisko s tímto umístěním z důvodu dobrých výhledů v této křižovatce.
Dále budeme jednat přímo s dopravním inženýrem.
OZ bere ne vědomí

7. Vodovod v obci :
Oslovená firma VIS , s.r.o. by vypracovala studii proveditelnosti přípojky vodovodu do obce
Čejkovice v ceně do 25 000,- Kč.
Problém vodovodu budeme vzhledem k vysoké částce řešit zatím jiným způsobem a to s
Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč, a.s.
OZ bere ne vědomí

8. Centrální registr oznámení – jelikož starosta i místostarosta zůstávají ve svých funkcí i v novém
volebním obdobím, vyplní majetkové přiznání až v pololetí roku 2019.
OZ bere ne vědomí

9. Hospodářka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 4
Návrh usnesení:
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4
Hlasovalo členů pro

5

Hlasovalo členů proti

0

Zdržel se hlasování

0

Usnesení č. 4B/10/2018 – OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4
Usnesení bylo přijato.

10. Různé – K životnímu jubileu Ing.M.Dvořákové bude zakoupen věcný dar.
OZ bere ne vědomí

11. Závěr – zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20,30 hod.

Termín příštího zasedání : 28. 11. 2018 od 18,00 hod.

Zapsala :

Kunášková Ivana

…………………………………………

Ověřili :

Flekal Josef

..………………………………………….

Kunášková Jaroslava

…………………………………………..

podpis starosty

….............................................................

\

V Čejkovicích dne 31. 10. 2018

