Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 29. 5 . 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. Volby - informace
5.Kácení máje, dětský den – zajištění akce
6. Oprava obecní cesty – informace
7. Smlouva – Velká a Malá olšina
8. Termín letního srazu pod dubem
9. Vodovod – dotazník
10. Došlá pošta
11. Různé
12. Závěr

1. Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 21.5.2019 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 Flekala
Josefa a Tvrdíka Josefa a schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.1/5/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou,
ověřovatele zápisu Flekala Josefa a Tvrdíka Josefa a schvaluje navržený program
jednání.
Usnesení bylo přijato.

2. Starosta sdělil přítomným, jednal s Ing.Hudcovou – geodetkou. Revizní zprávy jsou
vypracovány, chybí pouze zprávy pro dva účastníky. Osobně se s nimi spojí a dořeší.
OZ bere na vědomí
3. Starosta informoval, že projektant p.Ondrák připravil cenovou nabídku, která činí cca
23tis.Kč. SchválenÍ dopravním inženýrem bude trvat 3-4 týdny. Je třeba zamluvit předběžný
termín u společnosti ASIG.
OZ bere na vědomí

4. Volby do Evropského parlamentu proběhly v pořádku. Volební účast v republikovém
měřítku vysoká – 56,25%.
OZ bere na vědomí

5. Kácení máje bude zahájeno v 16,00hod. na horní návsi. Po té se uskuteční v rámci
Dětského dne soutěže pro děti pod dubem, vše bude zakončeno pohoštěním. Plakáty o
konání akcí jsou zveřejněny.
OZ bere na vědomí

6. Je třeba zaurgovat odvoz asfaltové drtě u ZD Vysočina Zbýšov. Pověřen p.Tvrdík.
OZ bere na vědomí

7. OZ obdrželo žádost o vyjádření k projektové dokumentaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou dokumentaci na rekonstrukci stávající dřevěné
lávky a umístění dvou nových lávek a povalového chodníku v lokalitě s výskytem bledule
jarní – Velká a Malá olšina, č.parcely 148 v k.ú. Dobrnice a Návrh smlouvy na provedení
stavby.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 2/5/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou dokumentaci na
rekonstrukci stávající dřevěné lávky a umístění dvou nových lávek a povalového
chodníku v lokalitě s výskytem bledule jarní – Velká a Malá olšina, č.parcely 148 v k.ú.
Dobrnice a Návrh smlouvy na provedení stavby.
Usnesení bylo přijato.
8. Předběžně byl stanoven termín 10.8.2019 na letní sraz občanů pod dubem. Zajištění akce
bude předmětem příštího zasedání OZ.
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. Dotazník bude předán občanům při kácení máje, případně zaslán
elektronicky. Zpětnou vazbu budeme očekávat do konce srpna.
OZ bere na vědomí

10.1. Obdrželi jsme oznámení o veřejné sbírce na pořízení CT přístroje pro Městskou
nemocnici Čáslav.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 5.000,-Kč na veřejnou sbírku na pořízení CT
přístroje pro Městskou nemocnici Čáslav.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.3/5/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 5.000,-Kč na
veřejnou sbírku na pořízení CT přístroje pro Městskou nemocnici Čáslav.
Usnesení bylo přijato.

10.2. EKO-KOM zaslal informaci o množství vytříděného odpadu za rok 2018.

OZ bere na vědomí

11.1. Byl podán nový návrh na místo pro výstavbu obecní kůlny(sklad nářadí a materiálu).
Bude jednáno s majitelem pozemku – panem K. o odkupu .

OZ bere na vědomí
11.2. Bude zakoupen věcný dar pro p.Kunáškovou Marii (75let)

OZ bere na vědomí

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

Termín příštího zasedání: 26. 6. 2019 od 19.00 hod.

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Flekal Josef

………………………………………………………

Tvrdík Josef

……………………………………………………….

Starosta (místostarosta)

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 30. 5. 2019

