Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 30. 1 . 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. Projednání výsledků inventarizace majetku
3.Projednání rozpočtového opatření č. 1
4.Pozemkové úpravy Chlum – odsouhlasení
5. Revize katastru nemovitosti – informace
6. Hlášení o odpadech EKO-KOM – informace
7. Webové stránky – informace
8. Finanční dotazník – podepsat
9. Přezkoumání hospodaření za rok 2018 – termín
10. Projednání strategického rozvojového dokumentu obce
11. Dopravní zrcadlo – informace
12. Došlá pošta
13. Různé
14. Závěr

Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 23.1. 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.1/1/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou,
ověřovatele zápisu Flekala Josefa a Tvrdíka Josefa a schvaluje navržený program
jednání.
Usnesení bylo přijato.
2 .OZ bylo seznámeno s výsledky inventarizace majetku k 31.12. 2018 a Inventarizační
zprávou. Inventarizační rozdíly nejsou.
OZ bere na vědomí

3. Hospodářka předložila ke schválení návrh na Rozpočtové opatření č. 1. Je zohledněn
skutečně přiznaný příspěvek na výkon státní správy, který nepodléhá finančnímu vypořádání
a přijatá úplata za věcná břemena od společnosti ČEZ a.s..
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.2/1/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1.
Usnesení bylo přijato.

4. Společnost GEOVAP zaslala žádost o odsouhlasení změny průběhu katastrální hranice v
k. ú. Chlum u Zbýšova a části k. ú. Čejkovice, Dobrovítov a Zbýšov. Tyto změny byly
projednány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na změnu katastrální hranice mezi k. ú.
Chlum u Zbýšova a Čejkovice u Zbýšova dle přiloženého náčrtu.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.3/1/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na změnu
katastrální hranice mezi k. ú. Chlum u Zbýšova a Čejkovice u Zbýšova dle přiloženého
náčrtu.
Usnesení bylo přijato.
5. Revize katastru - geodetka postupně kontaktuje účastníky. Starosta bude urgovat
dokončení akce osobní návštěvou.
OZ bere na vědomí

6. Starosta zašle statistické hlášení o odpadech společnosti EKO-KOM. Účetní dodá
podklady.
OZ bere na vědomí

7. Na webové stránky obce byly vloženy chybějící informace. Starosta se učí vkládat
dokumenty na webové stránky.
OZ bere na vědomí

8. Finanční dotazník je třeba vyplnit do 15. 2 .2019. Týká se starosty a místostarosty.
OZ bere na vědomí

9. Přezkoumání hospodaření za rok 2018 se uskuteční dne 5. 6. 2019 od 8,00 hod.na
obecním úřadě. Kontrolními pracovníky budou Ing. Francová H. a p. Černovský J. Za obec
se zúčastní starosta a účetní.
OZ bere na vědomí

10. Starosta vypracoval Strategický rozvojový dokument obce a seznámil přítomné s jeho
obsahem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický rozvojový dokument obce.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4/1/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický rozvojový dokument
obce.
Usnesení bylo přijato.
11. Dopravní zrcadlo – plánovaná schůzka se pro nemoc nekonala, uskuteční se nejbližších
dnech. Starosta podá informace na příštím zasedání.
OZ bere na vědomí

12. Došlá pošta
12.1. Policie ČR zaslala Zprávu o stavu veřejného pořádku za rok 2018 v našem okrsku.
V naší obci nebyl za rok 2018 evidován žádný trestný čin ani přestupek.
OZ bere na vědomí

12.2. Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí zaslal obci na vědomí Rozhodnutí o
povolení ke stavbě vrtané studny panu Š. H.
OZ bere na vědomí

12.3. Městský úřad Čáslav, odbor výstavby zaslal Sdělení k dělení pozemku – pozemková
parcela č. 47/2 v k. ú. Čejkovice.
OZ bere na vědomí

12.4. Hasičský záchranný sbor K.H. zaslal pozvánku na jednodenní vzdělávání starostů
zaměřené na krizové situace a jejich řešení.
OZ bere na vědomí

13. Různé
13.1. Účetní informovala přítomné, že bylo v termínu odesláno hlášení - Finanční vypořádání
dotací za rok 2018. Hlášení odesláno 29. 1. 2019 datovou schránkou.
OZ bere na vědomí
13.2. Starosta informoval přítomné, že si pracovník Městského úřadu z odboru životního
prostředí byl prohlédnout pozemek p. R. a bude s ním jednat o odstranění nepořádku.
OZ bere na vědomí

14. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,15 hod.

Termín příštího zasedání: 27. 2. 2019 od 18,00 hod.

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Flekal Josef

……………………………………………………..

Tvrdík Josef

……………………………………………………….

Starosta (místostarosta)

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 30.1.2019

