Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 31. 7 . 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. Oprava příkopu u Lesíka-informace
4. Oprava obecních cest-informace
5. Letní sraz pod dubem-zajištění akce
6. Vodovod-informace
7. Došlá pošta
8. Různé
9. Závěr

1. Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 24.7. 2019 a bylo usnášení
schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 19,00 hod. Byla navržena
zapisovatelka – Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního zápisu – Tvrdík Josef a Flekal
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 Josefa
Flekala a Josefa Tvrdíka a schvaluje navržený program jednání.
Hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.1/7/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou,
ověřovatele zápisu Josefa Flekala a Josefa Tvrdíka a schvaluje navržený program
jednání.
Usnesení bylo přijato.

2. Dopravní zrcadlo – společnost ASIG Čáslav nám zašle cenovou nabídku. Faktura za
projekt je uhrazena.
OZ bere na vědomí
3. Starosta informoval přítomné, že oprava příkopu u Lesíka je provedena. Společnost
Silnice Čáslav provedla vyhloubení a vyčištění příkopu z obou stran.
OZ bere na vědomí

4. Štěrk na opravu obecních cest je již dovezen, uskladněn na prostranství u Skály. ZD
Vysočina Zbýšov provede rozvoz, termín není dosud stanoven( probíhají žně).
OZ bere na vědomí

5. Sele na grilování je objednáno v ZOD Potěhy, odběr v pátek 9.8.2019. Zajištění akce bude
provedeno všemi členy zastupitelstva.
OZ bere na vědomí
6. Vodovod – byli osloveni zástupci tří společností na vyhotovení projektu. Nyní čekáme na
jejich cenovou nabídku.
OZ bere na vědomí

7. Došlá pošta
7.1. Státní pozemkový úřad ,pobočka K.H. zaslala oznámení , že návrh komplexních
pozemkových úprav v kat.území Chlum u Zbýšova je k nahlédnutí do 30.8.2019. Účastníci
řízení mohou do té doby uplatnit své připomínky.
OZ bere na vědomí

7.2. Katastrální úřad K.H. zaslal vyrozumění o provedeném vkladu do k.n. ve věci sp.zn.V-

3452/2019-205 – zřízeno věcné břemeno na parcele č.356/2,357/1 a 357/2.
OZ bere na vědomí

7.3. Státní pozemkový úřad K.H. zaslal výzvu k hlášení erozních událostí. OZ zatím žádný
podnět nemá, občané budou informováni prostřednictvím úřední desky.
OZ bere na vědomí

7.4. Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí zaslal rozhodnutí – povolení k odběru
podzemní vody panu J.K., bytem Čejkovice 3.
OZ bere na vědomí

7.5. Městský úřad Čáslav, odbor dopravy zaslal Veřejnou vyhlášku – o stanovení místní
úpravy provozu(dopravní zrcadlo). Vyhláška bude zveřejněna po dobu 15ti dnů na úřední
desce.

OZ bere na vědomí

8. Různé
8.1. OZ projednalo záměr o prodeji a obecních pozemků v k.ú. Čejkovice , parcelní číslo
457/4, výměra 94 m2 a parcelní číslo 457/2. Záměr o prodeji pozemků bude zveřejněn na
úřední desce.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje záměr o prodeji pozemků č.457/4 a 457/2 v k.ú. Čejkovice

Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.2/7/2019 – OZ schvaluje záměr o prodeji pozemků č.457/4 a 457/2 v k.ú.
Čejkovice

Usnesení bylo přijato.

8.2. Dále OZ projednalo záměr o nákupu pozemku p. č. 198/1 a p. č. 194/2 – 62 m² od Ing.
Kropáčka, toto bude předmětem dalšího zasedání. Pozemek by byl využit ke stavbě obecní
kůlny.
OZ bere na vědomí

8. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,45 hod.

Termín příštího zasedání: 28. 8. 2019 od 19.00 hod.

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Flekal Josef

Tvrdík Josef

Starosta (místostarosta)

V Čejkovicích dne: 31.7. 2019

………………………………………………………

……………………………………………………….

……………………………………………………….

