Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 25. 9. 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. Dopravní zrcadlo-informace
3. Prodej pozemků p.č.457/9 a p.č.457/7
4. Oprava obecních cest-informace
5. Rozpočtové opatření č.3
6. Vodovod-informace
7. Sběr nebezpečného, velkoobjemového a elektro odpadu
8. Došlá pošta
9. Různé
10. Závěr

1. Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 18.9. 2019 a bylo usnášení
schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 19,00 hod. Byla navržena
zapisovatelka – Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního zápisu – Flekal Josef a Tvrdík
Josef. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání. Nikdo nechtěl
program doplnit ani změnit.

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.1/9/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou,
ověřovatele zápisu Josefa Flekala a Josefa Tvrdíka a schvaluje navržený program
jednání.
Usnesení bylo přijato.

2. Dopravní zrcadlo je objednáno, cena cca 18tis. Kč. Realizaci projektu osobně urgoval
starosta.
OZ bere na vědomí

3. Byly projednány prodeje pozemků č.457/9 a 457/7v k.ú. Čejkovice. Při návrhu prodejních
cen bylo přihlédnuto k tomu, že oba kupující mnoho let aktivně pracují pro obec a že
pozemky dlouhodobě užívali a řádně udržovali(přes 50let). Na jednání byla přizvána paní
M.V., ale omluvila se.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje prodej pozemku č.457/2 v k.ú. Čejkovice p.Josefu Tvrdíkovi za cenu 5.836,-Kč
Hlasování:
Pro

4

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č.2/9/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č.457/2 v k.ú.
Čejkovice p. Josefu Tvrdíkovi za cenu 5.836,-Kč.
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje prodej pozemku č.457/4 v k.ú. Čejkovice p.Marii Viktorové i za cenu 4.606,-Kč
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 3/9/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. 457/4 v k.ú.
Čejkovice p. Marii Viktorové za cenu 4.606,-Kč
Usnesení bylo přijato.
Dále byl projednán nákup pozemku od p.Kropáčka. Navržená cena je 9.666,-Kč
Návrh usnesení:

OZ schvaluje nákup pozemku č. p. 198/1 a p. č. 194/2 za cenu 9.666,-Kč.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4/9/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p. č. 198/1 a p.
č. 194/2 za cenu 9.666,-Kč.
Usnesení bylo přijato.

4. Oprava obecních cest není dosud provedena. ZD Vysočina, které má provést rozvoz
štěrku, je v současné době zaneprázdněno podzemními pracemi. Je pověřen p.Tvrdík, aby u
vedení ZD Vysočina zjistil přibližný termín realizace.
OZ bere na vědomí

5. Hospodářka předložila ke schválení návrh na rozpočtové opatření č. 3
Návrh usnesení:
OZ schvaluje rozpočtové opatření č.3
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.5/9/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3.
Usnesení bylo přijato.

6. Vodovod – Starosta informoval přítomné, že připravuje Výzvu k podání nabídky na akci
„Vodovod Čejkovice“ . Bude ještě oslovena společnost VIS Hradec Králové.
OZ bere na vědomí

7. Na podzim se opět uskuteční sběr nebezpečného, velkoobjemového a elektro odpadu.
Přesný termín bude stanoven na příštím zasedání zastupitelstva, po té bude zveřejněn pro
obyvatelstvo.
OZ bere na vědomí

8. Došlá pošta
8.1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal seznam nedostatečně
zapsaných osob v katastru nemovitostí. Tento seznam bude zveřejněn na úředních deskách.

OZ bere na vědomí
8.2. ČEZ Distribuce zaslala upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů,
které je třeba provádět v době vegetačního klidu.Upozornění bude zveřejněno na úředních
deskách.
OZ bere na vědomí
8.3. Krajský úřad, odbor legislativně právní zaslal metodiku k nastupování náhradníků na
uprázdněný mandát v zastupitelstvu obce. OZ bylo s touto metodikou seznámeno.
OZ bere na vědomí

9. Různé – p.Flekal informoval přítomné o jednání LD Chraňbož. Projekt na výstavbu
rodinného domu pro ředitele společnosti je schválen. Cena stavby bude asi 9 500 000,- Kč.
OZ bere na vědomí

12. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,45 hod.

Termín příštího zasedání: 30.10. 2019 od 18.00 hod.(zimní čas)

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Flekal Josef

………………………………………………………

Tvrdík Josef

……………………………………………………….

Starosta (místostarosta)

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 27. 9. 2019

