
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  25. 11.  2020

Přítomni:

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

Celkem přítomno: 5 členů OZ

Navržený program jednání:

Program:

1.   Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.  Vodovod – informace
3.  Nouzový stav - informace
4.  Objemový,elektroodpad a nebezpečný odpad – vyhodnocení
5.  LD Chraňbož – pozemky v Tunochodech
6.  Rozpočtové opatření č. 5
7.  Návrh na rozpočet pro rok 2021
8.  Návrh na střednědobé výhledy 2022-2025
9.  Došlá pošta
10.Různé
11. Závěr

1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 17. 11. 2020 a bylo 
usnášení schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 19.00 hodin. 
Byla navržena zapisovatelka –Kunášková Ivana a  ověřovatelé  zápisu – Jaroslava 
Kunášková a Ing. Miroslav Kunášek. 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 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1/11/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu 
Kunáškovou, ověřovatele  Jaroslavu Kunáškovou a  Ing.Miroslava Kunáška a 
schvaluje navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

2. Z důvodu ochranného pásma vysokorychlostní tratě o šířce  600 m, která zasahuje
do obce Čejkovice  není možné v této oblasti jakékoli výstavby. Po zúžení tohoto 
pásma na 200 m , které již nebude zasahovat do obce, bude možnost další výstavby.
   
OZ bere na vědomí

3. Dle tabulky posílané Krajskou hygienickou správou o  počtu nakažených osob v 
jednotlivých obcích, která je aktualizována každý den, není doposud v naší obci 
žádný nakažený koronavirem.

OZ bere na vědomí

4. Objemový, elektro a nebezpečný odpad byl dle plánu odvezen. Faktura ve výši 
9.515,63 Kč za odvoz tohoto odpadu je uhrazena.

OZ bere na vědomí

5. O prodeji  obecních pozemků  paní K. K.  v   k. ú. obce Tunochody rozhodne 
členská schůze LD Chraňbož.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje , že o prodeji obecních pozemků  paní K. K.  v   k. ú. 
obce Tunochody rozhodne členská schůze LD Chraňbož.
Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 2/11/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje , že o prodeji   obecních 
pozemků  paní K. K.  v   k. ú. obce Tunochody rozhodne členská schůze LD 
Chraňbož.

Usnesení bylo přijato

6. Hospodářka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 5

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 3/11/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5

Usnesení bylo přijato

7. Návrh na rozpočet obce pro rok 2021byl předložen jako přebytkový. Příjmy činí 
800.100,- Kč a  výdaje 772.500,- Kč.
Návrh na rozpočet obce bude zveřejněn na úřední desce, též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup k připomínkování občanů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na rozpočet obce pro rok 2021 jako přebytkový. 
Příjmy činí 800.100,- Kč, výdaje 772.500,- Kč.

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 4/11/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na rozpočet obce 



pro rok 2021 jako přebytkový. Příjmy činí 800.100,- Kč, výdaje 772.500,- Kč.

Usnesení bylo přijato

8.Vzhledem k plánované výstavbě vodovodu v obci byly upraveny střednědobé 
výhledy. Byly předloženy návrhy  na  střednědobé výhledy obce  pro roky 2022 – 
2025. Tyto jsou součástí dnešního zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhy na Střednědobé výhledy obce pro roky 2022 – 
2025.

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 5/11/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje návrhy na Střednědobé 
výhledy obce pro roky 2022 – 2025.

Usnesení bylo přijato

9. Došlá pošta – Nemá náplň

10. Různé

10.1. Hospodářka informovala přítomné, že od prosince bude účtováno v novém 
softwaru KEO 4.

OZ bere na vědomí

10.2. Starosta informoval přítomné, že  k životnímu jubileu pana Ing. B. V. a paní  A. 
K. jsou zakoupeny dárkové poukazy.

OZ bere na vědomí

10.3. Pan L. K. požádal o možnost úpravy obecního pozemku před jeho nemovitostí 
č. p. 16.  Obecní pozemek by zpevnil obrubníkem a  štěrkem na své náklady.

   Návrh usnesení :



Zastupitelstvo obce schvaluje panu L. K. úpravu pozemku na vlastní náklady před 
jeho nemovitostí č. p. 16  v k. ú. Čejkovice.
Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 6/11/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje panu L. K. úpravu 
obecního pozemku na vlastní náklady před jeho nemovitostí č. p. 16  v  k. ú. 
Čejkovice.

Usnesení bylo přijato

10.4. Byl podán návrh, aby byla upravena smlouva se společností AVE Hejdof  na 
svoz plastových odpadů 1x týdně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu smlouvy se společností AVE Hejdof na odvoz 
odpadů – odvoz plastů 1x týdně.

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 7/11/2020 – Zastupitelstvo   obce schvaluje úpravu smlouvy se 
společností AVE Hejdof na odvoz odpadů – odvoz plastů 1x týdně.

Usnesení bylo přijato

10. 5. Je třeba obnovit smlouvu  s ZD Vysočina Zbýšov na zimní údržbu a se 
společností Silnice Čáslav na posyp místní komunikace. Smlouvu s ZD Vysočina 
zajistí pan Josef Tvrdík a  se společností Silnice Čáslav zajistí starosta.

OZ bere na vědomí

11. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,15 hodin .

Termín příštího zasedání :  22. 12. 2020 od 18,00 hodin .

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



Ověřili:

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

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

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

V Čejkovicích dne:  30. 11. 2020


