Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 28. 8 . 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. Vyčištění cesty u skály
4. Oprava obecních cest-informace
5. Letní sraz pod dubem-vyhodnocení
6. Vodovod-informace
7. Prodej pozemku u č.p.8 - informace
8. Prodej pozemku u č. p.21 - informace
9. Územní plán obce - požadavek
10. Došlá pošta
11. Různé
12. Závěr

1. Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 20.8. 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
Jaroslavu Kunáškovou a Ing.Miroslava Kunáška a schvaluje navržený program jednání.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

U
snesení č.1/8/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou,
ověřovatele zápisu Jaroslavu Kunáškovou a Ing.Miroslava Kunáška a schvaluje
navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.

2. Dopravní zrcadlo je objednáno, cena cca 18tis. Kč.
OZ bere na vědomí

3. Starosta informoval přítomné, že cesta ze Skály k lesu je zprůchodněna – je posekaná
tráva, vyřezány křoviny v okolí cesty. Provedeno vlastní činností.
OZ bere na vědomí

4. Oprava obecních cest není dosud provedena. ZD Vysočina, které má provést rozvoz
štěrku, je v současné době zaneprázdněno podzemními pracemi.
OZ bere na vědomí

5. Letní sraz pod dubem se i přes nepřízeň počasí vydařil. Účast velká.
OZ bere na vědomí

6. Vodovod – starosta připravil podklady (mapky), kde je vyznačeno vedení elektřiny, plynu,
kanalizací a telef.sítě. Budou osloveny tři společnosti (VHS Vrchlice, VODOS Kolín a
Recprojekt Pardubice), aby nám sdělily cenovou nabídku za vypracování projektu.
OZ bere na vědomí

7. a 8. Pro nedostatek informací budou oba body předmětem příštího zasedání.
OZ bere na vědomí

9. Územní plán obce Čejkovice je platný do roku 2022. Již v roce 2020 začneme
vypracovávat nový územní plán.
OZ bere na vědomí

10. Došlá pošta
10.1. Ministerstvo vnitra ČR zaslalo informační leták „Bezpečnostní desatero“ (preventivně
výchovná činnost v oblasti požární ochrany). Tento leták bude zveřejněn na úřední desce a
distribuován občanům do poštovních schránek.
OZ bere na vědomí
10.2. Ministerstvo vnitra ČR zaslalo informace o platnosti zákona o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací.
Internetové stránky a mobilní aplikace povinných subjektů musí být na základě směrnice
2016/2102 pro své uživatele vnímatelné, ovladatelné a srozumitelné. Ministerstvo vnitra má
od 1.1. 2020 povinnost vykonávat kontroly, zda povinné subjekty dodržují povinnosti
stanovené zákonem.
OZ bere na vědomí
10.3. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal k zveřejnění aktualizovaný
seznam – Agenda nedostatečně zapsaných osob v k.n.(neznámý vlastník), stav k 1.8.2019.
OZ bere na vědomí

11. Různé - Krajský pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora zaslal k projednání aktualizaci
plánu společných zařízení.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje dokumentaci k aktualizaci plánu společných zařízení v rámci
řízení KoPÚ Chlum u Zbýšova.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.2/8/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje dokumentaci k aktualizaci plánu
společných zařízení v rámci řízení KoPÚ Chlum u Zbýšova.
Usnesení bylo přijato.

12. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,30 hod.
Termín příštího zasedání: 25. 9. 2019 od 19.00 hod.

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Kunášková Jaroslava

………………………………………………………

Ing. Kunášek Miroslav

……………………………………………………….

Starosta (místostarosta)

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 28. 8. 2019

