
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  24. 11.  2021

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.  Odsouhlasení veřejných vyhlášek na odpadové hospodářství

3. Turistický přístřešek - informace o materiálu

4. Návrh na rozpočet pro rok 2022

5. Střednědobé výhledy pro rok 2026

6. Rozpočtové opatření č. 4/2021

7. Došlá pošta

8. Různé

 9. Závěr



1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 17. 11. 2021 a bylo 
usnášení schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 18.00 hodin. 
Byla navržena zapisovatelka – Kunášková Ivana a  ověřovatelé  zápisu – Josef 
Flekal a Josef Tvrdík. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem 
jednání. Nikdo nechtěl program doplnit ani změnit.

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

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1/11/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje   zapisovatelku Ivanu 
Kunáškovou, ověřovatele zápisu Josef Flekala a Josefa Tvrdíka a  schvaluje 
navržený program jednání.    

Usnesení bylo přijato.

2.1.  Starosta seznámil zastupitele s Obecně závaznou vyhláškou  obce Čejkovice č .
2/2021 o stanovení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  obce Čejkovice č. 2/2021 
o stanovení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 2/11/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje   Obecně závaznou 
vyhlášku  obce Čejkovice č. 2/2021 o stanovení poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství.   

Usnesení bylo přijato.

2.2.  Starosta seznámil zastupitele s Obecně závaznou vyhláškou  obce Čejkovice č. 
1/2021 o stanovení obecního  systému odpadového hospodářství.
   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  obce Čejkovice č.1/2021 
o stanovení obecního  systému odpadového hospodářství. 



Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 3/11/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje   Obecně závaznou 
vyhlášku  obce Čejkovice č.1/2021 o stanovení obecního  systému odpadového
hospodářství.

Usnesení bylo přijato.

3. Starosta seznámil zastupitele s cenami  za dřevo na  obecní turistický přístřešek 
pod dubem. Cena od firmy Pila Dobrovítov je 10 129,- Kč s DPH a je  nižší o více jak 
50% než u prodejce dřeva z Čáslavi. Proto starosta objedná  tento materiál  u firmy 
Pila Dobrovítov .

OZ bere na vědomí.

4. Hospodářka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021.

Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 4/11/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 
4/2021.

Usnesení bylo přijato.

5.  Starosta seznámil zastupitele s návrhem na rozpočet na rok 2022. Příjmy činí 797
500,-Kč, výdaje 797 500,-Kč. Návrh se předkládá jako vyrovnaný. Návrh na rozpočet 
2022 bude zveřejněn od 25.11. 2021 k připomínkování občanů.
   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na rozpočet na rok 2022, příjmy  797 500,-Kč, 
výdaje 797 500,-Kč. 

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se



Usnesení č. 5/11/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na rozpočet na rok
2022, příjmy 797 500,-Kč, výdaje 797 500,-Kč.

Usnesení bylo přijato.

6.  Starosta seznámil zastupitele s návrhem Střednědobého výhledu  na rok 2026.
   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Střednědobého výhledu  na rok 2026. 

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 6/11/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje   návrh Střednědobého 
výhledu  na rok 2026.

Usnesení bylo přijato.

7. Došlá pošta

7.1.
Z Městského úřadu Čáslav,  Odboru výstavby a regionálního rozvoje došel  
Kolaudační souhlas  s povolením užívání stavby Čejkovice č. Parcely 440/9-knn, IV-
12-6027297 na pozemcích-pozemkové parcely č. 440/9, 462/1, 463, 482/1 v 
katastrálním území Čejkovice u Zbýšova.

Usnesení bylo přijato.

8. Různé :

8.1. Starosta seznámil zastupitele  o jednáním s Ing. arch. Juklem o novém  
Územním plánu obce Čejkovic.  Ing. arch. Jukl, vedoucí Stavebního úřadu města 
Kutná Hora vypracoval stávající uzemní plán naší obce a navrhuje prodloužení 
stávajícího územního plánu z důvodu , že obec nemá provedeny komplexní 
pozemkové úpravy a není dořešeno umístění vysokorychlostní tratě, která má vést 
katastrálním územím obce. Zastupitelé budou o dalším jednání pravidelně 
informováni.

OZ bere na vědomí.

8.2. Starosta seznámil zastupitele s nákupem nové státní vlajky , státních znaků  a 
označení volební místnosti v celkové hodnotě 885,- Kč. Stávající jsou již ve špatném 



stavu a budou vyřazeny.

OZ bere na vědomí.

11. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19,30 hodin .

Termín příštího zasedání :  29. 12. 2021 od 18,00 hodin .

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

Ověřili:

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

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

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

V Čejkovicích dne:  30. 11. 2021


