Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 29. 1. 2020

Přítomni:
Ing. Kunášek Miroslav, Kunášková Ivana, Kunášková Jaroslava, Tvrdík Josef, Flekal Josef
Celkem přítomno: 5 členů OZ

Navržený program jednání:

Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Koupě pozemku pro obec - doložka
3. Oprava kanalizace pod silnicí na horní návsi - informace
4. Sběr pneumatik - informace
5. Vodovod – informace
6. Rozpočtové opatření č . 1
7. Vysokorychlostní trať - informace
8. Arriva - smlouva
9. Přezkoumání hospodaření – informace o termínu
10. MAS Lípa – odsouhlasení prodloužení smlouvy
11. Projednání výsledků inventarizace k 31. 12. 2019
12. Došlá pošta
13. Různé
14. Závěr
. Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 22.1. 2020 a bylo usnášení
schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 18.00 hod. Byla navržena
zapisovatelka – Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního zápisu – Josef Flekal a Josef
Tvrdík. 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. 1/1/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu
Kunáškovou, ověřovatele zápisu Josefa Flekala a Josefa Tvrdíka a schvaluje navržený
program jednání.
Usnesení bylo přijato.
2. Na požadavek Katastrálního úřadu v Kutné Hoře byla odeslána doložka s usnesením č.
4/9/2019 o schválení nákupu pozemků p. č. 198/1 a 194/2 .
OZ bere na vědomí
3. Práce na opravě kanalizace dosud nezapočala. V místě opravy kanalizace je mnoho
inženýrských sítí, je třeba si vyjasnit situaci, aby nedošlo k jejich poškození.
OZ bere na vědomí

4. Společnost AVE Hejdof nás informovala, že se použité pneumatiky nesmí dávat do jejich
sběru. Zaslala seznam firem, kam se lze obrátit a kde budou pneumatiky zlikvidovány
zdarma. Občané budou informováni.
OZ bere na vědomí
5. Všem účastníkům výběrového řízení na zpracovatele projektu „Vodovod Čejkovice“ byla
zaslána informace o vítězi výběrového řízení. Na základě toho zaslala společnost VIS
Hradec Králové návrh smlouvy SOD 008/20 na výše uvedenou akci. Se společností se bude
dále jednat.
OZ bere na vědomí

6. Účetní předložila návrh na rozpočtové opatření č. 1 – zohledněn příspěvku na výkon
státní
správy, který nepodléhá finančnímu vypořádání ve výši 53 100,- Kč (navýšení o
2 100,- Kč).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 2/1/2020- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1
Usnesení bylo přijato

7. Starosta informoval o průběhu schůze, která se konala 22. 1. v Opatovicích I. a na které
byli přítomní informováni o zamýšlené stavbě vysokorychlostní tratě Praha - Brno.
Vysokorychlostní trať (VRT) by měla vést okolo naší obce. Započetí stavby se plánuje na rok
2027. Zatím probíhá projektová příprava. Občané budou informováni.
OZ bere na vědomí

8. Společnost ARRIVA Východní Čechy zaslala Dodatek č. 12 ke smlouvě č. 651/331/2008
na dopravní obslužnost, dle které obec uhradí částku 3.092,-Kč za rok 2020.
OZ bere na vědomí

9. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 se uskuteční dne 20. 2. 2020 od 8,00 hod. na
obecním úřadu.
Za obec se zúčastní starosta a účetní.
OZ bere na vědomí

10. Společnost MAS Lípa pro venkov zaslala ke schválení návrh na zařazení správního
území obce Čejkovice do území působnosti MAS Lípa pro venkov na období 2021 – 2027.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na zařazení správního území obce Čejkovice do území
působnosti MAS Lípa pro venkov na období 2021 – 2027.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 3/1/2020- Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na zařazení správního
území obce Čejkovice do území působnosti MAS Lípa pro venkov na období 2021 –
2027.
Usnesení bylo přijato

11. Inventarizace majetku byla provedena dne 4. 1. 2020. Starosta seznámil přítomné s
Inventarizační zprávou.
OZ bere na vědomí

12. Došlá pošta

12.1. Státní pozemkový úřad zaslal pozvánku na kontrolní jednání a závěrečné jednání –
komplexní pozemkové úpravy Chlum u Zbýšova, která se koná 17. 2. od 13,00 hod. V
budově OÚ Zbýšov. Zúčastní se starosta.
OZ bere na vědomí

12.2. Společnost EKO – KOM zaslala roční dotazník za rok 2019 – nakládání s odpady.
Termín odeslání: do 28. 2. 2020. Vyplnění a odeslání zajistí starosta.
OZ bere na vědomí

12.3. Společnost ARRIVA Východní Čechy zaslala vyúčtování za 4.Q 2019
OZ bere na vědomí

13. Různé
13. 1. Starosta seznámil přítomné s obsahem dopisu od Plynofikace Ledečsko. Dosud
nejsou vyřešena nově nalezená věcná břemena, v naší obci se jedná o parcelu č. 463.
OZ bere na vědomí

13.2. Pan Flekal informoval přítomné o jednání na LD Chraňbož a seznámil přítomné s
obsahem Zprávy ředitele LD.
OZ bere na vědomí

13.3. Hospodářka informovala OZ, že finanční vypořádání dotací bylo v termínu odesláno.
OZ bere na vědomí

13.4. Starosta informoval přítomné, že zpráva o plnění podmínek (bezúplatné užívání
pozemků) je odeslána na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
OZ bere na vědomí

13.5. Na 3. 2. 2020 je vyhlášen státní smutek, obdrželi jsme pokyny, jakým způsobem se má
vyvěsit černá vlajka.
OZ bere na vědomí

14. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,00 hod.
Termín příštího zasedání : 26. 2. od 18,00 hod.

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Flekal Josef

………………………………………………………

Tvrdík Josef

……………………………………………………….

Starosta (místostarosta)

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 29. 1. 2020

