
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  26.  8.  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 – dotace – informace

3.  Vodovod – smlouvy

4.  Odsouhlasení dotace na vodovod – Usnesení zastupitelstva obce o schválení   
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace.

5.  Nová studna – pozemek pana P. K.

6.  Volby 2020 - informace

7. Rozpočtové opatření č. 4

8.  Došlá pošta

9.  Různé

10.  Závěr

1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 19. 8. . 2020 a bylo 
usnášení schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 19.00 hodin. 
Byla navržena zapisovatelka –Kunášková Ivana a  ověřovatelé  zápisu – Josef Tvrdík
a Jaroslava Kunášková. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem 



jednání. Nikdo nechtěl program doplnit ani změnit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu 
Josefa Tvrdíka  a Jaroslavu Kunáškovou a  schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1/8/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu 
Kunáškovou, ověřovatele zápisu Josefa Tvrdíka  a Jaroslavu Kunáškovou a  
schvaluje navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

2. Vodovod – dotace

Starosta informoval přítomné, že jsme obdrželi  Oznámení o schválení poskytnutí 
dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017-2020 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy
venkova, a to ve výši 100.000,- Kč.

OZ bere na vědomí

3. Smlouvy na věcná břemena jsou odeslány (6 ks), nyní čekáme na jejich 
navrácení. Faktura za projekt je uhrazena.

OZ bere na vědomí

4.Zastupitelstvo obce projednalo schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.



 Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 2/8/2020 – Zastupitelstvo obce     schvaluje přijetí dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení bylo přijato.

5. Panu P. K. je schválen stavební záměr – domovní vrtaná studna, včetně 
vodovodní a elektro přípojky na pozemku parcely č.440/9 v katastrálním území 
Čejkovice u Zbýšova.

OZ bere na vědomí

6. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje  se budou konat  2. a 3. října 2020.

OZ bere na vědomí

7. Zastupitelstvo obce projednalo návrh na  Rozpočtové opatření č. 4 .

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 . 

 Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 3/8/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje   Rozpočtové opatření č. 4 .

Usnesení bylo přijato.

8. Došlá pošta

8.1. Byla opětovně projednána žádost p. J. J. – povolení tůní v lesích u obce Chlum. 
Předseda LD Chraňbož Ing. Kronovit doporučuje vyjádřit  souhlas.



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje panu .J.J. výstavbu tůní.

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 4/8/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje   panu J. J. výstavbu tůní.

Usnesení bylo přijato.

8.2. Obdrželi jsme sdělení o poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro 
obce ( kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními  s výskytem 
koronaviru SARS Cov-2 v celkové výši 36.250Kč. Tento příspěvek nepodléhá 
finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020.

OZ bere na vědomí

8.3. Státní pozemkový úřad zaslal výzvu k vyplnění tabulky – kontrola využití 
bezúplatně převedených pozemků. Odpověď zajistí starosta.

OZ bere na vědomí

8.4. Krajský úřad Středočeského kraje zaslal Metodiku č.3 pro okrskové volební 
komise.

OZ bere na vědomí

9.  Různé
 
9. 1. Starosta příští týden osobně na stavebním úřadu v Čáslavi zjistí, v jakém stadiu 
je stížnost pana Š. H. na nepořádek u rodinného domu č. p.1 a na příštím zasedání 
bude informovat o výsledku jednání.

OZ bere na vědomí

9.2. Starosta informoval OZ, že provedl úpravy zeleně v okolí OÚ a kapličky a paní 
Jaroslava Kunášková provedla úklid OÚ.



OZ bere na vědomí

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

Termín příštího zasedání :  30. 9. 2020 od 19,00 hodin .

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

Ověřili:

Tvrdík Josef                              ….............……………………………………………

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

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

V Čejkovicích dne:  30. 8. 2020


