Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 27. 3 . 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 - změna
3.Revize katastru nemovitostí - informace
4.Cesta k pozemku pana K. – změna bonity
5. Dopravní zrcadlo – informace
6. Obecní kůlna – návrhy na umístění
7.Jarní brigáda – seznam prací, zajištění materiálu
8. Oprava obecní cesty – umístění
9. Došlá pošta
10. Různé
11. Závěr

1. Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 20.3. 2019 a bylo usnášení
schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 18,00 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 Flekala
Josefa a Tvrdíka Josefa a schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.1/3/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou,
ověřovatele zápisu Flekala Josefa a Tvrdíka Josefa a schvaluje navržený program
jednání.
Usnesení bylo přijato.
2. Byly opět projednány změny katastrálních hranic mezi k.ú. Chlum u Zbýšova a k.ú.
Čejkovice dle přiloženého náčrtu.
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.2/3/2019 – 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 trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu části pozemku
p.č.463 (orná půda, výměra 0,1641 ha). Městský úřad v Čáslavi vydává souhlas s vynětím
tohoto pozemku ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu místní komunikace.
OZ bere na vědomí.

5. Starosta urgoval projektanta p.Ondráka, který slíbil, že přijede obhlédnout terén, kde by
mělo být zrcadlo umístěno.Pokud dojde ke schválení našeho požadavku, bude vyhotoven
projekt.
OZ bere na vědomí.

6. Obecní kůlna – byl podán návrh, aby tato byla umístěna na pozemku pana D., se kterým
bude o věci jednáno. Pokud bude souhlasit, je třeba dále jednat se ZD Vysočina( má
pozemek v pronájmu).
OZ bere na vědomí.

7.Termín jarní brigády je stanoven na 6.4.2019, od 9,00hod. Budou vyčištěny prostory u
rybníčka,horní náves, okolí budovy OÚ a kapličky, dolní náves a připraví se dřevo na letní
grilování.
OZ bere na vědomí.
8. Na opravu cesty ke Skále bude zakoupen štěrk, místo jeho uložení ještě není stanoveno.
OZ bere na vědomí.

9. 1. Městský úřad Čáslav, odbor výstavby zaslal Oznámení o projednání návrhu zprávy o
uplatňování územního plánu Dobrovítov. Tato zpráva je vystavena k veřejnému nahlédnutí,
do 15 dnů může každý uplatnit u pořizovatele své připomínky.
OZ bere na vědomí.

10. Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 24.- 25.5. 2019. Obdrželi
jsme metodiku, jak při těchto volbách postupovat.
OZ bere na vědomí.

11. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,00hod.

Termín příštího zasedání: 24. 3. 2019 od 19.00 hod.( letní čas)

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Flekal Josef

Tvrdík Josef

………………………………………………………

……………………………………………………….

Starosta (místostarosta)

V Čejkovicích dne: 27. 3. 2019

……………………………………………………….

