
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne 29. 7 . 2020

Přítomni:

Ing. Kunášek Miroslav,  Kunášková Ivana, Kunášková Jaroslava

Omluveni: Flekal Josef, Tvrdík Josef(žně)

Celkem přítomno: 3 členové OZ

Navr ený program jednání:ž

1. Zahájení, volba zapisovatele a ov ovatel  zápisuěř ů

2. Brigáda-vyhodnocení

3. Vodovod  informace–

4. Plynovod-v cná b emenaě ř

5. ádost o povolení t níŽ ů

6. Dohoda o provedení prací pro pana . H. a P. K. - sekání trávyŠ

7. Smlouva  Lípa pro venkov–

8. Komplexní pozemkové úpravy Chlum u Zbý ovaš

9. Schválení záv re ného ú tu DSO Plynofikace Lede ska za rok 2019ě č č č

10. Letní akce grilování

11. Do lá po taš š

12. R znéů

13. Záv rě

1. Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 22.7. 2020 a bylo usnášení 
schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 19,00 hod. Byla navržena 
zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního zápisu – Kunášková Jaroslava a 
Ing. Kunášek Miroslav. 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 3 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č.1/7/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou,
ověřovatele zápisu Jaroslavu Kunáškovou a Ing. Miroslava Kunáška  a schvaluje 
navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

2. Letní brigáda se uskutečnila dne 18.7.2020 , účast velká. Provedl se úklid okolo obecního 
úřadu, vyčištěna spodní náves, posekány traviny a křoviny, u kapličky nová petlice.

OZ bere na vědomí

3. Společnost VIS Hradec Králové zaslala projektovou dokumentaci na základě SOD 
č.008/20.

OZ bere na vědomí

4. Starosta informoval o průběhu zasedání DSO Ledečsko. Byly zjištěny nové skutečnosti – 
nejsou vypořádána věcná břemena. Situace se musí vyřešit, aby mohl být spolek DSO 
ukončen.

OZ bere na vědomí

5. Pan V .J. poslal žádost o povolení tůní. Tyto by měly být v lesích, které obhospodařuje LD 
Chraňbož.

Návrh usnesení:

 OZ schvaluje postoupení  žádost pana V. J. Lesnímu družstvu Chraňbož k projednání.

Hlasování:
Pro 3 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č.2/7/2020 - OZ schvaluje postoupení  žádost pana V. J. Lesnímu družstvu 
Chraňbož k projednání.

Usnesení bylo přijato.



6. Byly projednány dohody o provedení práce – sekání travin pro pana Š. H. a P. K. Odměna 
za sjednanou práci 1.200,-Kč pro jednotlivce.

Návrh usnesení:

OZ schvaluje dohody o provedení práce - sekání travin pro pana Š. H. a P .K. Odměna za 
sjednanou práci 1.200,-Kč pro jednotlivce.

Hlasování:
Pro 3 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č.3/7/2020  - OZ schvaluje dohody o provedení práce - sekání travin pro pana
Š. H. a P. K. Odměna za sjednanou práci 1.200,-Kč pro jednotlivce.

Usnesení bylo přijato.

7.Lípa pro venkov z .s. zaslala smlouvu o členském příspěvku pro rok 2020. Výše finančního
příspěvku je 6 Kč/obyvatele + paušální částka ve výši 2.000,-Kč.

Návrh usnesení:
OZ schvaluje smlouvu o členském příspěvku na rok 2020 se společností Lípa pro venkov z. 
s.

Hlasování:
Pro 3 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 4/7/2020 -   OZ schvaluje smlouvu o členském příspěvku na rok 2020 se 
společností Lípa pro venkov z. s.

Usnesení bylo přijato.

8, Komplexní pozemkové úpravy v kat. území Chlum u Zbýšova nejsou dosud dokončeny. V 
zákonné stanovené lhůtě bylo jedním účastníkem podáno odvolání.

OZ bere na vědomí

9. DSO Plynofikace Ledečsko zaslala ke schválení závěrečný účet za rok 2019.

Návrh usnesení:

OZ schvaluje závěrečný účet DSO Plynofikace Ledečsko za rok 2019.

Hlasování:
Pro 3 Proti 0 Zdržel se 0



Usnesení č.5/7/2020 - OZ schvaluje závěrečný účet DSO Plynofikace Ledečsko za rok 
2019.

Usnesení bylo přijato

10. Vzhledem k současné nepříznivé situaci – (COVID ) se nebude konat tradiční letní 
grilování pod dubem. Pokud se situace zlepší, uskuteční se náhradní akce.

OZ bere na vědomí

11.Došlá pošta – OÚ Zbýšov zaslal děkovný dopis za finanční dar pro novou mateřskou 
školku.

OZ bere na vědomí

12. Různé – nemá náplň

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

Termín příštího zasedání: 26. 8. 2020 od 19.00 hod.

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

Ověřili:

Kunášková Jaroslava ………………………………………………………

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

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

V Čejkovicích dne: 1. 8. 2020


