
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne 24. 4 . 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.Revize katastru nemovitostí - informace

3. Dopravní zrcadlo – informace

4. Oprava vstupu do kanalizace

5.Jarní brigáda – vyhodnocení

6. Oprava obecní cesty – informace

7. Zajištění akcí – Čarodějnice 2019, Stavění máje 2019

8. Odstávka elektřiny

9. Vodovod – informace

10. Informace k volbám

11. Ostatní došlá pošta

12. Různé

13. Závěr

 

1. Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 17.4. 2019 a bylo usnášení 
schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 19,00 hod. Byla navržena 
zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního zápisu – Kunášková Jaroslava a 
Ing. Kunášek Miroslav. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
Nikdo nechtěl program doplnit ani změnit.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu 
Kunáškovou Jaroslavu a Ing.Kunáška Miroslava a schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č.1/4/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou,
ověřovatele zápisu Kunáškovou Jaroslavu a Ing.Kunáška Miroslava  a schvaluje 
navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

2. Starosta sdělil přítomným, že osobně jednal s Ing.Hudcovou – geodetkou, která přislíbila 
dokončení revizí nemovitostí do 15.5.2019.

OZ bere na vědomí

3. Starosta informoval, že dopravní inženýr přijede v průběhu května proměřit křižovatku – 
náves ohledně umístění dopravního zrcadla. Toto bude předmětem příštího jednání OZ.

OZ bere na vědomí

4. Na opravu vstupu do kanalizace jsou již zakoupeny žlaby, ještě je třeba koupit štěrk, 
velikost 4/8.

OZ bere na vědomí

5. Brigáda se dle plánu uskutečnila 6.4. 2019. Na brigádě byla hojná účast, naplánované 
práce byly vykonány.

OZ bere na vědomí

6. Oprava obecní cesty bude provedena dle počasí. ZD Vysočina musí odvézt asfalt, dále dle
dohody provede rozhrnutí štěrku.

OZ bere na vědomí

7. Pálení čarodějnic se uskuteční 30.4. – akce bude včas nahlášena. Stavění máje se 
uskuteční 4.5.2019. Informace pro občany o konání těchto akcí budou včas zveřejněny.

OZ bere na vědomí



8. Odstávka elektřiny bude ve čtvrtek 25.4.2019 od 7,30hod. – 16,30 hod., obyvatelé jsou 
informováni.

OZ bere na vědomí

9. Starosta sdělil přítomným, že má připraven pro občany dotazník k této akci. Je třeba zjistit,
kolik obyvatel by mělo zájem o vodovodní přípojku. Účastnický poplatek by činil cca 25tis.Kč 
na jeden objekt.

OZ bere na vědomí

10. Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 24. – 25.5.2019, jsou již 
delegováni dva členové do volební komise, další dva budou z řad obyvatel obce.

OZ bere na vědomí

11.Došlá pošta
11.1.  Obdrželi jsme pozvánku na školení(volby), které se uskuteční 16.5.2019 v budově 
Dusíkova divadla v Čáslavi od 13,00hod. Zúčastní se starosta.

OZ bere na vědomí

11.2. Obdrželi jsme Metodiku pro volby do Evropského parlamentu. Tato bude předána OVK.

OZ bere na vědomí.

12. Různé 
12.1.  Je zakoupena petlice na opravu dveří u kapličky.
12.2. Místostarosta informoval přítomné o jednání na schůzi LD Chraňbož – je schválen plán
na stavbu domku pro ředitele LD + kanceláře, pořizovací cena cca 9mil.Kč.Plánovaný 
začátek stavby – jaro 2020.

OZ bere na vědomí



11. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,30 hod.

Termín příštího zasedání: 29. 5. 2019 od 19.00 hod.

Zapsala: Kunášková Ivana ………………………………………………………

Ověřili:

Kunášková Jaroslava ………………………………………………………

Ing.Kunášek Miroslav ……………………………………………………….

Starosta (místostarosta) ……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 24. 4. 2019


