Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 30. 9. 2020

Přítomni:
Ing. Kunášek Miroslav, Kunášková Jaroslava, Tvrdík Josef, Flekal Josef, Kunášková
Ivana

Celkem přítomno: 5 členů OZ

Navržený program jednání:

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Vodovod – informace
3. Vodovod – smlouvy
4. Objemový, elektroodpad a nebezpečný odpad – termín odvozu 16. - 18. 10. 2020
5. Volby 2020 – informace
6.. Došlá pošta
7. Různé
8. Závěr

1. Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 23 .9. 2020 a bylo
usnášení schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 19.00 hodin.
Byla navržena zapisovatelka –Kunášková Ivana a ověřovatelé zápisu – Jaroslava
Kunášková a Ing. Miroslav Kunášek. 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 a schvaluje navržený program
jednání.
Hlasování:
Pro

5

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesení č. 1/9/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu
Kunáškovou, ověřovatele zápisu Jaroslavu Kunáškovou a Ing. Miroslava
Kunáška a schvaluje navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.

2. Starosta informoval přítomné o průběhu jednání s projektantem plánovaného
vodovou v obci. Trasa vodovodu se nachází v ochranném pásmu 600 m plánované
výstavby vysokorychlostní tratě (VRT), náš projekt v této chvíli nelze realizovat. Bylo
zahájeno řízení o zmenšení ochranného pásma na 200 m , při kterém vodovod již
bude ležet mimo ochranné pásmo. O dalším postupu se bude nadále jednat.
OZ bere na vědomí

3. Smlouvy na věcná břemena byly odeslány , zatím byly podepsány a vráceny
pouze 3 ks. Účastníky budeme kontaktovat – urgovat navrácení smluv.
OZ bere na vědomí

4. Odvoz objemového, nebezpečného a elektroodpadu se uskuteční 19. 10. 2020.
V pátek 16. 10.2020 bude přistaven kontejner od společnosti AVE Čáslav.
Specifikace odpadu společně s termínem odvozu bude zveřejněna na úřední desce.
Nesmí se ukládat pneumatiky!
OZ bere na vědomí

5. Volby do krajských zastupitelstev se budou konat 2. - 3. 10. 2020. Je třeba zajistit
protiepidemická opatření – důsledně postupovat dle Směrnice ministerstva vnitra č. j.
MV-94781-37/OV-2020 ze dne 10. 8. 2020.

OZ bere na vědomí

6. Došlá pošta

6. 1. Společnost ČEZ Distribuce zaslala výzvu k odstranění a okleštění stromoví a
jiných porostů.
Výzva je zveřejněna na úřední desce.
OZ bere na vědomí

6. 2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal aktualizovaný
seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v K. N. (neznámý vlastník). Seznam je
zveřejněn na úřední desce.
OZ bere na vědomí

6. 3. Ostatní došlá pošta se týkala nadcházejících voleb, materiály byly předány
volební komisi.
OZ bere na vědomí

7. Různé

7. 1. Starosta informoval přítomné, že platnost územního plánu obce končí v roce
2022. Byl podán návrh na vypracování nového územního plánu.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh na vypracování nového územního plánu.
Hlasování:
Pro

5

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesení č. 2/9/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vypracování
nového územního plánu.

Usnesení bylo přijato.

7.2. Pod Skálou se nachází větší množství polomů. Tyto je třeba odstranit. Byl podán
návrh, aby toto polomové dřevo bylo nabídnuto místním občanům k odvozu.

Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh – nabídnout polomové dřevo ze Skály místním
občanům k odvozu.

Hlasování:
Pro

5

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesení č. 3/9/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje návrh – nabídnout
polomové dřevo ze Skály místním občanům k odvozu.
Usnesení bylo přijato.

7. 3. Starosta informoval o jednání na životním prostředí v Čáslavi (kauza pan V. R.)
Pracovník městského úřadu sdělil, že prodlouží panu V. R. lhůtu na odstranění
nepořádku, který se nachází v okolí jeho domu, do jara 2021.
OZ bere na vědomí

8. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hodin .

Termín příštího zasedání : 29. 10. 2020 od 18,00 hodin .

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Ing. Miroslav Kunášek

……………………………………………………………..

Kunášková Jaroslava

……………………………………………………….

Starosta (místostarosta)

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 3. 10. 2020

