Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 28. 2. 2020

Přítomni:
Ing. Kunášek Miroslav, Kunášková Jaroslava, Tvrdík Josef, Flekal Josef
Nepřítomni:
Kunášková Ivana – nemocna , omluvena
Celkem přítomno: 4 členů OZ

Navržený program jednání:

Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Stanovisko zastupitelstva k vysokorychlostní trati ( VRT )
3. Stavební úřad -situace okolo vysokorychlostní tratě ( VRT )
4. Komplexní pozemková úprava Chlum, Čejkovice - informace
5. Vodovod – informace
6. Přezkoumání hospodaření obce– informace
7. Vytýčení pozemku u rybníčku „Radilák ¨- informace
8. Oprava kanalizace pod silnicí na horní návsi – informace
9. Jarní brigáda- termín, seznam prací
10. Odstranění polomů po vichřicích
11. Olejový odpad - informace
12. Došlá pošta
13. Různé
14. Závěr

1. Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 18. 2. 2020 a bylo usnášení
schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 18.00 hodin. Byl navržen
zapisovatel –Ing. Miroslav Kunášek a ověřovatelé dnešního zápisu – Josef Flekal a
Jaroslava Kunášková. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání.

Nikdo nechtěl program doplnit ani změnit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Ing. Miroslava Kunáška, ověřovatele zápisu
Josefa Flekala a Jaroslavu Kunáškovou a schvaluje navržený program jednání.
Hlasování:
Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 1/2/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Ing. Miroslava
Kunáška, ověřovatele zápisu Josefa Flekala a Jaroslavu Kunáškovou a schvaluje
navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.

2. Stanovisko zastupitelstva nesouhlasí s výstavbou vysokorychlostní trati ( VRT ) a to z
těchto důvodů :
a) Trať povede velmi blízko vesnice
b) Zvýšená hlučnost při provozu trati v této klidové oblasti
c) Přerušení jižních komunikací do okolních obcí a lesů
d) Tratí vedenou v zářezu krajiny je velmi pravděpodobné přerušení pramenů vody
napájející obecní i soukromé studně a vrty
e) Možnost využití dopravy po této trati pro obyvatele obce je téměř nulová z důvodu velké
vzdálenosti nástupních stanic a to ve Světlé nad Sázavou, Jihlavě a Praze
f) Vyvlastnění soukromých a obecních pozemků v místě vedení trati
g) Zničení orné půdy a možnost vzniku eroze půdy
h) Konec rozvoje v obci v oblasti nové výstavby domů a tím zvýšení počtu obyvatel obce
i) Snížení cen všech nemovitostí v obci při jejich prodeji.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nesouhlas s výstavbou vysokorychlostní tratě ve všech bodech
a) až i) .
Hlasování:
Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 2/2/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje nesouhlas s výstavbou
vysokorychlostní tratě ve všech bodech a) až i) .
Usnesení bylo přijato.

3. Starosta navštívil Stavební úřad v Čáslavi z důvodu výstavby vysokorychlostní tratě a
ochranného pásma okolo trati a jejího vlivu na život v obci. Nejsou zatím dány přesné

podmínky v tomto ochranném pásmu. Budeme dále sledovat situaci okolo této
vysokorychlostní tratě a informovat o tom obyvatele obce.
OZ bere na vědomí

4. Proběhlo ukončení Komplexní pozemkové úprava Chlum, část Čejkovic konané na
Obecním úřadě ve Zbýšově . Když se nevyskytnou žádné jiné okolnosti, do půl roku by měla
tato komplexní pozemková úprava nabýt platnosti.
OZ bere na vědomí

5. Starosta zhruba spočítal náklady na vybudování vodovodu v obci a bude společně s
Obecním úřadem v obci Zbýšov jednat o uskutečnění této akce společně s vodovodem v
obci Chlum.

OZ bere na vědomí

6. Přezkoumání hospodaření obce proběhlo dne 20. 2. 2020, byly předloženy všechny
potřebné dokumenty. Při přezkoumání hospodaření byl zjištěn jeden nedostatek –
neuvolněnému starostovi byla v roce 2019 poskytována měsíční odměna nižší o 716,- Kč,
než stanoví Nařízení vlády č.202/2018 Sb. platné pro rok 2019. Bylo přijato toto nápravné
opatření – starostovi byla za měsíc únor 2020 odměna doplacena.

OZ bere na vědomí

7. Starosta se zúčastnil vytýčení soukromého pozemku rybníka „ Radilák '' , který sousedí s
obecním pozemkem za účasti majitelů této nemovitosti a dalšími sousedy s tímto
pozemkem. Vše bylo řádně zaměřeno a označeno geodetem a všichni účastníci řízení
obdrží dokumentaci tohoto zaměření.

OZ bere na vědomí

8. Starosta zaslal zakreslenou situaci okolního prostoru místa porušení silnice firmě Stavby
Rokos k ocenění této opravy a možného termínu této opravy.
OZ bere na vědomí

9. Termín jarní brigády byl předběžně stanoven na 4. 4. 2020 od 9.00 hodin.
Přehled prací :
a) Úklid spodní návsi s čekárnou .
b) Úklid po prořezávce křovin provedené okolo cest.
c) Odstranění polomů po vichřicích.
d) Dovoz hlíny , zplanýrování krajnice a osev trávou na horní návsi.
e) Úklid okolo Kapličky a Obecního úřadu.

OZ bere na vědomí

10. Odstranění polomů proběhne v rámci jarní brigády viz bod č. 9 .

OZ bere na vědomí

11. Starosta podepsal smlouvu na likvidaci rostlinných olejů a tuků a poslal ji firmě
Černohlávek Oil. Po podepsání smlouvy druhou stranou bude přistavena popelnice ke
stávajícím kontejnerům na tříděný odpad, do které se budou rostlinné oleje a tuky vhazovat v
PET lahvích.

OZ bere na vědomí

12. Došlá pošta
K projednání nebyla žádná došlá pošta.

OZ bere na vědomí

13. Různé
1. Starosta vyplnil a odeslal dotazník firmy Eko-kom a. s. ohledně produkce a likvidace
všech typů odpadů v obci Čejkovice.
OZ bere na vědomí
14. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,00 hodin .

Termín příštího zasedání : 25. 3. 2020 od 18,00 hodin .

Zapsal: Ing. Miroslav Kunášek

………………………………………………………

Ověřili:
Flekal Josef

………………………………………………………

Jaroslava Kunášková

……………………………………………………….

Starosta (místostarosta)

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 1. 3. 2020

