
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne 27. 2 . 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. Pozemkové úpravy Chlum - informace

3.Revize katastru nemovitostí - informace

4.Cesta k pozemku pana K. - informace

5. Dopravní zrcadlo – informace

6. Obecní kůlna - návrh

7. Projednání termínu jarní brigády

8. Oprava obecní cesty - návrh

9. Došlá pošta

10. Různé

11. Závěr

 

1. Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 20.2. 2019 a bylo usnášení 

schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 18,00 hod. Byla navržena 

zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního zápisu – Ing.Kunášek Miroslav a 

Kunášková Jaroslava. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 

Nikdo nechtěl program doplnit ani změnit.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu 

Ing.Kunáška Miroslava a Kunáškovou Jaroslavu a schvaluje navržený program jednání.



Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č.1/2/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou,

ověřovatele zápisu Ing.Kunáška Miroslava a Kunáškovou Jaroslavu a schvaluje 

navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

2. Byly opětovně projednány změny katastrálních hranic mezi k.ú. Chlum u Zbýšova  a k.ú. 

Čejkovice.

Návrh na usnesení:

OZ schvaluje změny katastrálních hranic mezi k.ú. Chlum u Zbýšova  a k.ú. Čejkovice dle 

přiloženého náčrtu. 

 Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č.2/2/2019 – OZ  schvaluje změny katastrálních hranic mezi k.ú. Chlum u 

Zbýšova  a k.ú. Čejkovice dle přiloženého náčrtu. 

Usnesení bylo přijato.

3. Starosta osobně urgoval u geodetky dokončení díla. Všichni účastníci dosud neobdrželi 

písemné vyjádření – závěry revize.

OZ bere na vědomí.

4. Pan K. požádal o změnu bonity půdy na p.č.463 z orné na ostatní plochu. Stavební úřad 

Čáslav zašle vyjádření.

OZ bere na vědomí.

5. Starosta osobně jednal s Ing.Loudou o možnosti umístění dopravního zrcadla v obci. 

Ing.Louda požaduje vyjádření projektanta. V případě potřeby bude nutno vypracovat projekt.

OZ bere na vědomí.



6. Starosta podal návrh na výstavbu obecní kůlny – úschovny nářadí. Je třeba určit lokalitu, 

kde by kůlna stála. Toto bude na programu dalšího zasedání.

OZ bere na vědomí.

7. Předběžný termín jarní brigády je stanoven na 6.4.2019, od 9,00hod.Obyvatelé obce 

budou včas informováni (plakáty, místní rozhlas).

OZ bere na vědomí.

8. Je třeba opravit obecní cestu ke Skále. Musí se koupit štěrk, o jeho rozvoz požádáme ZD 

Vysočinu Zbýšov. Termín: duben – květen, dle počasí.

OZ bere na vědomí.

9. 1. LD Chraňbož zaslalo přehled prostředků k financování investic do sídla LD. Zastupitelé 

byli seznámeni s plánem výstavby sídla LD a s výší pořizovací ceny. Jedná se o 10-12 

mil.Kč.

OZ bere na vědomí.

9.2. Státní pozemkový úřad zaslal výzvu k vyplnění tabulky – kontrola využití bezúplatně 

převedených pozemků.Termín: do 27.3.2019. Odpověď zajistí starosta.

 OZ bere na vědomí.

9.3. Krajský úřad Vysočina, odbor kontroly, zaslal Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření dobrovolného svazku obcí Plynofikace Ledečska za rok 2018. Závěr: Nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky.

OZ bere na vědomí.

10. Byl projednán návrh na finanční dar ve výši 20tis.Kč pro Mateřskou školku ve Zbýšově. 

Budova školky se bude bourat, prostory jsou napadeny dřevomorkou.

Návrh usnesení:

OZ schvaluje výši finančního daru ve výši 20.000,-Kč pro Mateřskou školku Zbýšov.

Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č.3/2/2019: OZ schvaluje výši finančního daru ve výši 20.000,-Kč pro 

Mateřskou školku Zbýšov.



Usnesení bylo přijato.

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

Termín příštího zasedání: 27. 3. 2019 od 18,00 hod.

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

Ověřili:

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

Kunášková Jaroslava ……………………………………………………….

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

V Čejkovicích dne: 27. 2. 2019




