
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  24.  6.  2020

Přítomni :

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

Nepřítomni :

Kunášková Ivana - omluvena

Celkem přítomno: 4 členi OZ

Navržený program jednání:

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Brigáda-vyhodnocení

3. Vodovod – informace

4. Rozpočtové opatření č.3

5. Trvalý pobyt v obci-informace

6. Rybník „ Radilák “ - informace

7. Došlá pošta

8. Různé

9. Závěr



1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 16. 6. 2020  od 19,00 
hodin na Obecním úřadě v Čejkovicích 40  a bylo usnášení schopné. Zasedání 
zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 19,00 hodin. Byl navržen zapisovatel – Ing. 
Miroslav Kunášek a  ověřovatelé  zápisu –  Josef Flekal  a  Jaroslava Kunášková. 
Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání. Nikdo nechtěl 
program doplnit ani změnit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Ing. Miroslava Kunáška, ověřovatele 
zápisu Josefa Flekala  a Jaroslavu Kunáškovou a  schvaluje navržený program 
jednání.

Hlasování:
Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1/6/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele   Ing. 
Miroslava Kunáška a  ověřovatelé  zápisu –  Josefa Flekala  a Jaroslavu 
Kunáškovou a  schvaluje navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

2. Letní brigáda dne 8. 8. 2020 byla z důvodů špatného počasí zrušena a přeložena 
na sobotu 18. července 2020.

OZ bere na vědomí.

3. Byla podaná žádost na krajský úřad  o dotaci 100 000,- Kč  z fondu obnovy 
venkova na projekt vodovodu v obci.

OZ bere na vědomí.

4.  Zastupitelstvo obce  projednalo rozpočtové opatření č. 3  související s darem obci 



Zbýšov na výstavbu nové mateřské školky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtového opatření č.3  související s darem obci 
Zbýšov na výstavbu nové mateřské školky.

Hlasování:
Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 2/6/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje    rozpočtové 
opatření č. 3  související s darem obci Zbýšov na výstavbu nové 
mateřské školky. 

         Usnesení bylo přijato.

5. Starosta informoval zastupitele o žádosti na trvalý pobyt v obci pro  pana  R. P.

OZ bere na vědomí.

6. Starosta informoval zastupitele o novém vytýčení a  zaměření geodetem 
soukromých pozemků okolo rybníka „ Radilák, “ na které byl pozván jako zástupce 
sousedících obecních pozemků. Obecní sousedící pozemky byly nezměněny.

OZ bere na vědomí.

7. Došlá pošta

K projednání nebyla žádná došlá pošta.

OZ bere na vědomí.

8.  Různé

K projednání nebyly v různém žádné požadavky.

OZ bere na vědomí.



9. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve  20,15 hodin .

Termín příštího zasedání :  29. 7. 2020 od 19,00 hodin .

Zapsal:   Ing. Miroslav Kunášek     ………………………………………………………

Ověřili:

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

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

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

V Čejkovicích dne: 29. 6. 2020


