Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 30. 10. 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. Prodej pozemků p.č.457/9 a p.č.457/7 - informace
4. Oprava kanalizace pod silnicí na horní návsi
5. Sběr nebezpečného, velkoobjemového a elektro odpadu - termín
6. Vodovod, výběrové řízení-informace
7. Sekačka na trávu - oprava
8. Vysoké elektrické vedení – ořezání dřevin – informace
9. Došlá pošta
10. Různé
11. Závěr

1. Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 23.10.. 2019 a bylo usnášení
schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 18.00 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 s schvaluje navržený program jednání.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.1/102019 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu
Kunáškovou, ověřovatele zápisu Jaroslavu Kunáškovou a Ing.Miroslava Kunáška
schvaluje navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.

2. Dopravní zrcadlo - Společnost ASIG sdělila, že pro větší množství předešlých zakázek
dosud nemohla realizovat naši zakázku. Na našem projektu započnou práce ve 45. týdnu.
OZ bere na vědomí

3. Na Městský úřad Čáslav, odbor výstavby byl vznesen požadavek na rozdělení pozemku č.
457/9 (část obec, část p. Tvrdík). Čekáme na vyjádření. Po té Ing. Janeček sepíše smlouvy
s kupujícími. Po podpisu smluv bude provedena úhrada.
OZ bere na vědomí

4. Oprava kanalizace pod silnicí na horní návsi – starosta oslovil firmu Pavel Rokos. Tato
přislíbila přijet obhlédnout terén, na základě toho obdržíme cenovou nabídku na opravu.
OZ bere na vědomí

5. Sběr nebezpečného, velkoobjemového a elektro odpadu se uskuteční od 29. 11. do
1.12.2019. Společnost AVE Čáslav přistaví kontejner v pátek 29.11. 2019, odvezen bude v
pondělí 2. 12. 2019.
Oznámení o sběru odpadu a seznam sbíraných odpadů bude zveřejněn.
OZ bere na vědomí

6. Vodovod – Starosta informoval přítomné, že 17.10.2019 odeslal Výzvy k podání nabídky
na akci „Vodovod Čejkovice“. Poslední den pro doručení nabídek je 22. 11. 2019 do 12,00
hodin.
Otvírání obálek se uskuteční 27. 11. 2019 v 18,30 hodin na obecním úřadě.
OZ bere na vědomí

7. Starosta informoval přítomné, že na opravu sekačky zakoupil řemeny, opravu provede

osobně.
OZ bere na vědomí
8. Společnost ČEZ zaslala výzvu k odstranění a okleštění stromoví. Vyřezání a okleštění
provede společnost Lesy Horňácko, s.r.o. .
OZ bere na vědomí

9. Došlá pošta:
9.1. Obdrželi jsme zpět podepsanou smlouvu z Kraje Vysočina (Malá a Velká Olšina).
OZ bere na vědomí

9.2. Ministerstvo vnitra zaslalo sdělení o schválení novely zákona č.565/1990Sb. o místních
poplatcích. Bude třeba upravit stávající obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích,
aby odpovídala změněnému znění zákona.
OZ bere na vědomí

9.3. Katastrální úřad Vysočina zaslal Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn.
V-5734/2019 – 601 (věcné břemeno na parcele č. 548/1, oprávnění pro GasNet).
OZ bere na vědomí

10. Různé – Pan Tvrdík informoval přítomné, že ZD Vysočina přijede provést rozvoz štěrku
na opravu obecní cesty ke Skále v nejbližším možném termínu – dle počasí.
OZ bere na vědomí

11. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,00 hodin.
Termín příštího zasedání: 27. 11. 2019 od 18.00 hod.

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Kunášková Jaroslava

………………………………………………………

Ing. Kunášek Miroslav

……………………………………………………….

Starosta (místostarosta)

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 31.10.2019

