
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  27.  5.  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.  Projednání opatření obce v nouzovém stavu

3.  Vodovod - informace

4.  Projednání letních akcí v obci

5.  Dar na novou mateřskou školu ve Zbýšově – informace

6.  Schválení roční účetní závěrky za rok 2019

7.  Došlá pošta

8.  Různé

9. Závěr

1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 20. 5. 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. Byla navržena zapisovatelka –
Kunášková Ivana a  ověřovatelé  zápisu –  Ing. Miroslav Kunášek 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 
Ing. Miroslava Kunáška  a Jaroslavu Kunáškovou a  schvaluje navržený program 
jednání.

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1/5/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu 
Kunáškovou, ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Kunáška  a Jaroslavu 
Kunáškovou a  schvaluje navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

2. Zastupitelstvo obce  bude kontrolovat dodržování pravidel v nouzovém stavu v 
obci Čejkovice.

OZ bere na vědomí

3. Zastupitelstvo obce  projednalo  přijetí  dotace  z rozpočtu  Středočeského kraje a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  ve výši 100 000,- Kč  na projekt
vodovodu v obci.    

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  schvaluje  přijetí  dotace  z rozpočtu  Středočeského kraje a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  ve výši 100 000,- Kč  na projekt
vodovodu v obci.



Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 2/5/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje  přijetí  dotace  z rozpočtu
Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  ve 
výši 100 000,- Kč  na projekt vodovodu v obci.

         
Usnesení bylo přijato

4.  Zastupitelstvo obce  projednalo konání  letní akce grilování pod Dubem dne  8. 8. 
2020 a letní brigádu na úklid v obci dne 20. 6. 2020  od 9,00 hodin. Oznámení o 
plánovaných akcích bude zveřejněno obvyklým způsobem.

OZ bere na vědomí

5. Obec Čejkovice  zaslala Obci Zbýšov   dar  20 000,- Kč na novou mateřskou 
školu( Projednáno a schváleno v roce 2019).

OZ bere na vědomí

6. Byla předložena účetní závěrka za rok 2019 ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019 a ukládá hospodářce 
přeúčtovat hospodářský výsledek ve výši 280.248,25 Kč na účet výsledku 
hospodaření minulých let.

Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č.3/5/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2019
a ukládá hospodářce přeúčtovat hospodářský výsledek ve výši 280.248,25  Kč 
na účet výsledku hospodaření minulých let.

Usnesení bylo přijato



7. Došlá pošta

7.1. Státní pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora zaslal Rozhodnutí o schválení 
komplexních úprav v katastrálním území Chlum u Zbýšova.

OZ bere na vědomí

7.2. Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí zaslal Oznámení o zahájení 
společného územního a stavebního řízení(vrtaná studna včetně vodovodní a elektro 
přípojky – p.Kukal)

OZ bere na vědomí

7.3. 

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí zaslal Opatření obecné povahy  - 
omezení užívání pitné, povrchové a podzemní vody od 22. 5. 2020 – 31. 10. 2020.
Tato Veřejná vyhláška je zveřejněna na úřední desce obce po celou dobu platnosti.

OZ bere na vědomí

8.  Různé

     Paní M.V. byl zakoupen dar k životnímu jubileu.

9. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve  20,30 hodin .

Termín příštího zasedání :  24. 6. 2020 od 19,00 hodin .

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

Ověřili:



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

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

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

V Čejkovicích dne:  1. 6. 2020


