
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice 

ze dne 28. 11 . 2018 

 

Přítomni: 

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

Celkem přítomno: 5 členů OZ 

Hosté: .nejmenovaný chalupář 

 

Navržený program jednání: 

 Program:  
1. Zahájení,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
2. Pozemkové úpravy Chlum- informace  
3. Revize katastru nemovitostí- informace  
4. Setkání starostů - MAS Lípa pro venkov z.s.  
5. Návrh na rozpočet obce na rok 2019  
6. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020 až 2023  
7. Odvoz komunálního odpadu 1.1. 2019-informace  
8. Došlá pošta  
9. Různé  
10. Závěr  
 

Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 21.11. 2018 a bylo usnášení 

schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 18,00 hod. Byla navržena 

zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního zápisu – Flekal Josef a 

Kunášková Jaroslava. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 

Nikdo nechtěl program doplnit ani změnit. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu Flekala 

Josefa a Kunáškovou Jaroslavu a schvaluje navržený program jednání. 

 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení č.1/11/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu 

Kunáškovou, ověřovatele zápisu Flekala Josefa a Kunáškovou Jaroslavu a schvaluje 

navržený program jednání. 

 

Usnesení bylo přijato. 

 



2 . Starosta seznámil přítomné s pozemkovými úpravami v k.ú. Chlum u Zbýšova 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje pozemkové úpravy v k.ú.Chlum u Zbýšova 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení č.2/11/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje pozemkové úpravy v k.ú.Chlum 

u Zbýšova 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Revize katastru – s některými účastníky je již jednáno, geodetka bude postupně 

kontaktovat další subjekty. 

 

OZ bere na vědomí 

 

4. Setkání starostů se uskuteční dne 28.11.2018 od 13hod. ve Zbraslavicích. O průběhu 

jednání bude informovat starosta na příštím zasedání. 

 

OZ bere na vědomí 

5. Návrh na rozpočet obce pro rok 2019 se předkládá jako schodkový. Příjmy činí 765tis., 

výdaje 900 tis.Kč. Schodek ve výši 135tis.Kč bude hrazen z vlastních zdrojů obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na rozpočet obce pro rok 2019 jako schodkový. Příjmy 

činí 765tis., výdaje 900 tis.Kč. Schodek ve výši 135tis.Kč bude hrazen z vlastních zdrojů 

obce. 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 

Usnesení č.3/11/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na rozpočet obce pro rok 

2019 jako schodkový. Příjmy činí 765tis., výdaje 900 tis.Kč. Schodek ve výši 135tis.Kč 

bude hrazen z vlastních zdrojů obce. 

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Byly předloženy střednědobé výhledy pro roky 2020 – 2023. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobé výhledy pro roky 2020 – 2023. 



Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 

Usnesení č.4/11/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobé výhledy pro roky 

2020 – 2023. 

Usnesení bylo přijato. 

 

7. První odvoz komunálního odpadu se uskuteční 8.1.2019. Odvoz velkoobjemového a 

nebezpečného odpadu se uskuteční dle plánu dne 3.12.2018. Veřejnost je informována. 

 

OZ bere na vědomí 

8. Došlá pošta – Katastrální úřad zaslal vyrozumění o provedeném vkladu do katastru 

nemovitostí ve věci sp.Zn.V-6285/2018-205. Vklad byl proveden podle listiny: Smlouva o 

zřízení věcného břemene – úplatná- IE-12-6003398/3. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 

9. Různé 

9.1. Hospodářka informovala, že vyúčtování voleb bylo v termínu odesláno. 

 

9.2. Starosta navrhl, že na základě Dohody o provedení práce vyrobí pro obec dřevěné 

lavičky. 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup prken a výrobu osmi kusů dřevěných laviček. Odměna 

starostovi bude činit 4.700,-Kč. 

 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 

Usnesení č.5/11/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup prken a výrobu osmi kusů 

dřevěných laviček. Odměna starostovi bude činit 4.700,-Kč. 

 

. Usnesení bylo přijato. 

 

9.3. Byl podán návrh na nákup kalendářů, do každé rodiny 1kus. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup kalendářů, do každé rodiny 1kus. 

 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 



 

Usnesení č.6/11/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup kalendářů, do každé 

rodiny 1kus. 

 

. Usnesení bylo přijato. 

9.4. Nejmenovaný chalupář informoval obecní zastupitelstvo o záměru zaslat na Městský 
úřad v Čáslavi stížnost a podnět ke kontrole plnění zákona. OZ převzalo kopii této stížnosti. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 

13. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,30hod. 

  

Termín příštího zasedání: 19. 12. 2018 od 18hod. 

 

 

 

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

 

Ověřili: 

Flekal Josef     …………………………………………………….. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

V Čejkovicích dne: 28. 11. 2018 



 

 

 

 

 

 


