
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice  

ze dne 30. 8 . 2017 

 

Přítomni:  

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

Celkem přítomno : 5 členů OZ 

Hosté: 0 

 

 

Plánovaný program: 

1.  Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2.  Informace k výstavbě autobusové čekárny 

3. Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 

4. Projednání nařízení Státní veterinární správy 

5. Ostatní došlá pošta 

6. Různé  

7. Závěr 

 

 

 

1. Zasedání OZ  zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 19,00 hod.Zasedání se konalo 

na základě pozvánky ze dne 23 .8. 2017. Starosta přivítal přítomné zastupitele. Byla 

navržena zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního zápisu – 

Jaroslava Kunášková a Miroslav Kunášek. Starosta seznámil přítomné  s plánovaným 

programem  zasedání. Ivana Kunášková navrhla doplnit program jednání o další bod – 

Rozpočtové opatření č.4, který by se projednal jako bod 2.  

Doplněný program: 

1.  Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Rozpočtové opatření č.4 

3.  Informace k výstavbě autobusové čekárny 



     4. Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 

5. Projednání nařízení Státní veterinární správy 

6. Ostatní došlá pošta 

7. Různé  

8. Závěr 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje  zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu 

Jaroslavu Kunáškovou  a Miroslava Kunáška  a schvaluje doplněný program jednání o 

rozpočtové opatření č.4. 

 

 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 

 

 Usnesení č.1/8/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje  zapisovatelku Ivanu 

Kunáškovou, ověřovatele zápisu Jaroslavu Kunáškovou  a Miroslava Kunáška  a 

schvaluje doplněný program jednání o rozpočtové opatření č.4. 

 

 

2.Hospodářka předložila ke schválení návrh  na rozpočtové opatření č.4. 

   Návrh usnesení: OZ schvaluje rozpočtové opatření č.4 

 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 

Usnesení č.2/8/2017 – OZ  schvaluje  rozpočtové opatření č.4 

 

3.  Starosta informoval, že stavebnice čekárny  je vyrobena a dovezena. Vzhledem k tomu, 

že firma Rokos je velmi zaneprázdněna, byla oslovena společnost Gotych a Partner s.r.o., 

Kutná Hora, aby zhotovila betonovou desku pod čekárnu ,chodník a zámkovou dlažbu pod 

kontejnery na odpady, které s čekárnou sousedí. Cenová nabídka činí cca 58.000,-Kč. 

Návrh usnesení:  

OZ schvaluje, aby společnost Gotych a Partner s.r.o. zhotovila betonovou desku pod 

čekárnu , chodník a zámkovou dlažbu pod kontejnery na odpady a dále schvaluje cenovou 

nabídku 58.000,-Kč. 

 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 



Usnesení č.3/8/2017 - OZ schvaluje, aby společnost Gotych a Partner s.r.o. zhotovila 

betonovou desku pod čekárnu , chodník a zámkovou dlažbu pod kontejnery na 

odpady a dále schvaluje cenovou nabídku 58.000,-Kč. 

4.Volby do PS Parlamentu ČR se budou konat ve dnech 20. – 21.10.2017. Dne 20.9. v 

16,00hod. končí lhůta pro delegování členů jednotlivými stranami. Pokud nebude 

delegovanými členy  obsazen stanovený minimální počet členů okrskové komise, bude 

doplněna z řad občanů naší obce.  

OZ bere na vědomí 

5. Státní veterinární správa pro Středočeský kraj  zaslala informace  k opatřením vzhledem 

k výskytu afrického moru u divokých prasat. Tyto informace jsou zveřejněny na úřední desce. 

Obec má pro případ potřeby úschovy kadáveru vyhraněnou nádobu. 

OZ bere na vědomí 

6. Ostatní došlá pošta 

6.11 Krajský  pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora  zaslal pozvánku na kontrolní den. 

Kontrolní den se uskutečnil 31.7.2017, za obec se zúčastnil starosta. 

Dále zaslal žádost o zaslání písemného stanoviska k plánu společných zařízení. 

Návrh usneseni: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje Plán společných zařízení pro KoPú Chlum a část k.ú. 

Čejkovice 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 

Usnesení č.3/8/2017 – Obecní zastupitelstvo schvaluje Plán společných zařízení pro 

KoPú Chlum a část k.ú. Čejkovice 

7. Různé  

7.1. Do výběrového  řízení na odprodej staré autobusové čekárny se přihlásil jediný žadatel -  

p.Josef Flekal .Cenová nabídka činila 1.000,-Kč, likvidaci staré čekárny si zajistí sám na 

vlastní náklady. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej staré autobusové čekárny za 1.000,Kč panu 

J.Flekalovi, likvidace bude provedena na náklady kupujícího. 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení č.4/8/2017 - Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej staré autobusové 

čekárny za 1.000,Kč panu J.Flekalovi, likvidace bude provedena na náklady 

kupujícího. 



7.2. Sběr nebezpečného, velkoobjemového a elektroodpadu se uskuteční v říjnu – tento bod 

bude na programu jednání příštího zasedání. 

OZ bere na vědomí 

 

 

8. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 21,00hod.   

Termín příštího zasedání: 27. 9. 2017 od 19 hod.na OÚ. 

 

 

Zapsala: Kunášková Ivana   ……………………………………………………… 

 

 

Ověřili: 

Kunášková Jaroslava    …………………………………………………….. 

 

 

Ing. Kunášek Miroslav   ………………………………………………………. 

 

 

Starosta(místostarosta)   ………………………………………………………. 

 

 

 

 

V Čejkovicích dne: 30. 8. 2017 

 

 

 

 



 

 


