Obec Č E Č E H O V
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čečehov zo dňa 21.8.2018
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

1. Zasadnutie OZ otvoril Stanislav Mráz, starosta obce. Za zapisovateľa zápisnice určil Emíliu
Vajdovú, za overovateľov zápisnice určil Ľudmilu Škreptáčovú a Rastislava Terezku. Starosta
obce skonštatoval, že sú prítomní 4 poslanci OZ (4/5) a OZ je uznášania schopné.
Podal návrh na schválenie upraveného programu zasadnutia.
Návrh na uznesenie č. 163
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje program zasadnutia.
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesenia
3. Príprava a schválenie programu na oslavy obce pri príležitosti 600. výročia od prvej
písomnej zmienky.
4. Rôzne
5. Záver
Hlasovanie k uzneseniu č. 163
(4/0/0) schválené
Za:
Ľudmila Škreptáčová, Martin Lehotay, Anna Hreňová, Rastislav Terezka
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx
2. Kontrola uznesení
K uzneseniu č. 161
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo
1. program na oslavy obce pri príležitosti 600. výročia od prvej písomnej zmienky
2. odovzdanie ďakovných listov ľuďom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu
a propagáciu obce pri príležitosti osláv
Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh – zoznam na udelenie ďakovných listov
obyvateľom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu obce pri príležitosti osláv.
Poslanci návrh prerokovali a pani Škreptáčová navrhla doplniť do zoznamu ocenených
rímskokatolíckeho kňaza - r–dáka z Čečehova Michala Butkovského, ktorý celý život pevne
hájil a neochvejne šíril kresťanskú vieru i v ťažkých časoch. Poslanci prerokovali aj návrh
pani Škreptáčovej. Následne starosta obce predniesol
Návrh na uznesenie č. 164
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje udelenie ďakovných listov obce Čečehov
v jednotlivých oblastiach:
- za rozvoj športu JUDr. Gabrielovi Štefaničovi, Jozefovi Leňovi, JUDr. Jozefovi Blaškovi,
Ing. Jánovi Sudzinovi, Danielovi Sudzinovi, členom TJ Čečehov
- za rozvoj obce Michalovi Hajdukovi, Milanovi Ondovi, Gustávovi Sudzinovi i.m.,
Jurajovi Sudzinovi i.m., Jánovi Dzurkovi i.m.,
- za spoluprácu na rozvoji obce vedeniu firmy Agrospol s.r.o. Michalovce
- za spoluprácu pri ochrany prírody členom PZ KRAK
- za celoživotnú prácu pri šírení kresťanskej viery Michalovi Butkovskému i.m.

Hlasovanie k uzneseniu č. 164
(4/0/0) schválené
Za:
Ľudmila Škreptáčová, Martin Lehotay, Anna Hreňová, Rastislav Terezka
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx
4. Starosta obce oboznámil poslancov s ďalšími vykonanými prípravami na oslavy obce.
Poslanci vzali informácie starostu obce na vedomie.
5. Rôzne a záver
Starosta obce zasadnutie OZ ukončil po prerokovaní všetkých bodov programu.
Zapisovateľ: Emília Vajdová............................................
Overovatelia: Ľudmila Škreptáčová.................................
Rastislav Terezka.......................................

