Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 18. 12. 2019

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

Navržený program jednání:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Vánoční posezení – termín
3. Prodej pozemků - informace
4. Oprava kanalizace pod silnicí na horní návsi - informace
5. Sběr nebezpečného, velkoobjemového a elektroodpadu - informace
6. Vodovod – informace
7. Rozpočtové opatření č. 4
8. Schválení rozpočtu na rok 2020
9. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2021 až 2024
10. Projednání inventarizace majetku
11. MAS Lípa – prodloužení smlouvy
12. Projednání odměn OZ pro rok 2020
13. Došlá pošta
14. Různé
15. Závěr

1. Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 11. 12.2019 a bylo usnášení
schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 18.00 hod. Byla navržena
zapisovatelka – Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního zápisu – Jaroslava Kunášková a
Ing. Miroslav Kunášek. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání.
Nikdo nechtěl program doplnit ani změnit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu
Jaroslavu Kunáškovou a Ing. Miroslava Kunáška a schvaluje navržený program jednání.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č .1/12/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu
Kunáškovou, ověřovatele zápisu Jaroslavu Kunáškovou a Ing. Miroslava Kunáška a
schvaluje navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.

2. Vánoční posezení se bude konat 27. 12. 2019 od 18,00 hod.
OZ bere na vědomí

3. Katastrální úřad Kutná Hora zaslal informaci o vyznačení plomb u nemovitostí: parcela
č.457/4 na základě kupní smlouvy ze dne 14.11.2019 a 457/2 na základě kupní smlouvy ze
dne 15.11.2019 k.ú. Čejkovice u Zbýšova.
OZ bere na vědomí

4. Firma p. Rokose se dostavila na prohlídku poškozené silnice. Na základě obhlídky
předloží rozpočet na opravu. V lednu (dle počasí) by mohli začít s pracemi.
OZ bere na vědomí

5. Společnost AVE Hejdof přistavila kontejner na velkoobjemový odpad v pátek 29. 11. 2019.
Odvezen byl v pondělí 2. 12. 2019 společně s elekroodpadem a nebezpečným odpadem.
Obcí byl odvezen i železný šrot.
OZ bere na vědomí
6. Otvírání obálek s nabídkami proběhlo 27. 11. 2019 v 19,30 hod. Z oslovených společností
se žádní zástupci nedostavili. Při výběru byla zohledněna především cena za zhotovení
projektu. Na základě tohoto kritéria byla vyhodnocena nabídka od společnosti VIS Hradec
Králové jako vítězná (cena za projekt 280 tis. Bez DPH). Se společností budeme jednat o

možné slevě.
OZ bere na vědomí

7. Hospodářka předložila ke schválení návrh na rozpočtové opatření č. 4.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje rozpočtové opatření č.4
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 2/12/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4
Usnesení bylo přijato.

8. Rozpočet obce pro rok 2020 byl předložen jako schodkový. Příjmy činí 790 000,-Kč,
výdaje činí 1 030 000,- Kč. Schodek ve výši 240 000,-Kč bude hrazen z vlastních zdrojů.
Rozpočet obce byl zveřejněn na úřední desce, též způsobem umožňujícím dálkový přístup k
připomínkování občanů. Žádné připomínky nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2020 jako schodkový. Příjmy činí 790
000,- Kč, výdaje činí: 1 030 000,-Kč. Schodek ve výši 240 000,- Kč bude hrazen z vlastních
zdrojů.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 3/12/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2020
jako schodkový. Příjmy činí 790 000,- Kč, výdaje činí: 1 030 000,- Kč. Schodek ve výši
240 000,- Kč bude hrazen z vlastních zdrojů.
Usnesení bylo přijato

9. Střednědobé výhledy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled obce pro roky 2021 – 2024.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4/12/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobé výhledy pro roky
2021 – 2024.

Usnesení bylo přijato.
10. Inventarizace majetku obce bude vykonána na základě Příkazu č. 1/2019 dne 4. 1. 2020.
Inventarizační komise bude pracovat ve složení:
Tvrdík Josef – předseda, Kunášková Jaroslava a Kunášková Ivana – členové.
OZ bere na vědomí

11. Bylo projednáno možné prodloužení smlouvy s MAS Lípa pro venkov. Předběžně
souhlasíme, bude na programu na dalším zasedání.
OZ bere na vědomí

12. Byly projednány odměny zastupitelům obce pro rok 2020 takto. Členům OZ ,
místostarostovi a účetní byla navýšena odměna o 100,- Kč oproti roku 2019 a neuvolněnému
starostovi obce náleží zákonná minimální výše 12.888,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn pro rok 2020 takto. Členům OZ, místostarostovi a
účetní byla navýšena odměna o 100,- Kč oproti roku 2019 a neuvolněnému starostovi obce
náleží zákonná minimální výše 12.888,- Kč.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 5/12/2019– Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn pro rok 2020 takto:
Členům OZ , místostarostovi a účetní byla navýšena odměna o 100,- Kč oproti roku
2019 a neuvolněnému starostovi obce náleží zákonná minimální výše 12.888,- Kč.
Usnesení bylo přijato.

13. Došlá pošta
13.1. Společnost AVE zaslala potvrzení o převzetí odpadu a ohlašovací listy.
OZ bere na vědomí

13.2. Ministerstvo životního prostředí požádalo o vyplnění dotazníku na problematiku
obtěžování pachem. Odpověď zajistil starosta.
OZ bere na vědomí

14. Různé

14.1. Pan Flekal seznámil přítomné se Zprávou ředitele LD Chraňbož ze dne 10. 12. 2019.
OZ bylo seznámeno se žádostmi p. Kolářové a p. Lukeše a rozhodlo takto.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce chce problémy s obecními pozemky okolo pozemků paní Kolářové řešit
prostřednictvím zástupce LD Chraňbož – ředitelem Ing.Kronovitem.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 6/12/2019– Zastupitelstvo obce chce problémy s obecními pozemky okolo
pozemků paní Kolářové řešit prostřednictvím zástupce LD Chraňbož – ředitelem Ing.
Kronovitem.
Usnesení bylo přijato.
14.2. Plynofikace Ledečsko – dosud nejsou vyřešena věcná břemena. Naší obce se týká
ještě pozemek č. 463. Spolek zatím nelze rozpustit.
OZ bere na vědomí

14.3. Na údržbu obecních cest je třeba ještě přikoupit štěrk, frakce 0-25 mm. Dovoz zajistí
ZD Vysočina.
OZ bere na vědomí

14.4. Prodej obecních pozemků v užívání LD Chraňbož p. Kolářové. OZ bylo seznámeno
se žádostí p. Kolářové o koupi obecních pozemků v užívání LD Chraňbož a rozhodlo takto.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem obecních pozemků okolo pozemků paní
Kolářové, které jsou využívány LD Chraňbož .
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 7/12/2019– Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem obecních
pozemků okolo pozemků paní Kolářové, které jsou využívány LD Chraňbož .
Usnesení bylo přijato.

15. Starosta závěrem poděkoval zastupitelům za odvedenou práci v roce 2019 a ukončil
zasedání ve 20,30 hod.

Termín příštího zasedání : 29. 1. 2020 od 18,00 hod.

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Kunášková Jaroslava

………………………………………………………

Ing. Kunášek Miroslav

……………………………………………………….

Starosta (místostarosta)

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 18. 12. 2019

