
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  25. 8.  2021

Přítomni:

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

Omluveni :   Tvrdík Josef

Celkem přítomno: 4 členů  obecního zastupitelstva  (OZ)

Navržený program jednání:

Program :

1.  Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.  Vysokorychlostní trať – podpis Dodatku memoranda č. 1

3.  Pandemie - informace

4.  Letní akce - projednání

5.  Volby 2021 - informace

6.  Půjčovna knih - čekárna 

7.  Rozpočtové opatření č. 3

8.  Došlá pošta

9. Různé

10. Závěr

1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 18. 8.  2021 a bylo 
usnášení schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 19.00 hodin. 
Byl  navržen zapisovatel – Kunášek Miroslav a  ověřovatelé  zápisu – Kunášková 
Ivana  a Kunášková Jaroslava. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým 



programem jednání. Nikdo nechtěl program doplnit ani změnit.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele  Kunáška Miroslava, ověřovatele zápisu   
Kunáškovou  Ivanu  a Kunáškovou Jaroslava  a  schvaluje navržený program 
jednání.

Hlasování:
Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1/8/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Kunáška 
Miroslava a  ověřovatelé  zápisu  Kunáškovou Ivanu  a Kunáškovou Jaroslavu.

Usnesení bylo přijato.

2. Starosta podepsal  Dodatek memoranda č.1  na Obecním úřadě ve Vidicích.

 OZ bere na vědomí

3.  Starosta seznámil zastupitele , že nyní není v obci žádný nakažený covidem a to i
v sousedních obcích.

OZ bere na vědomí

4.  Zastupitelstvo obce projednalo konání letní akce  srazu spoluobčanů  pod Dubem 
spojené s grilováním.  Akce se bude konat 18. 9. 2021 v 15.00 hodin . Proběhne 
grilování kuřat a opékání špekáčků.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje konání akce grilování pod Dubem dne 18. 9. 2021 od 
15.00 hodin.

Usnesení č. 2/8/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje konání akce grilování pod
Dubem dne 18. 9. 2021 od 15.00 hodin.

Hlasování:



Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

5. Starosta informoval zastupitele o  volbách  do Poslanecké sněmovny parlamentu 
České republiky konané ve dnech 8. a  9. října 2021. 

OZ bere na vědomí 

6. Starosta navrhl zřídit v čekárně výměnnou půjčovnu knih, do které budou moci 
obyvatelé ukládat  své vyřazené knihy. Systém knihovničky bude - půjč a vrať a nebo
vyměň. Starosta provede umístění této knihovničky do čekárny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení výměnné půjčovny knih umístěné v autobusové
čekárně.
Hlasování:

Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 3/8/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení výměnné půjčovny
knih umístěné v     autobusové čekárně.

Usnesení bylo přijato

7.  Hospodářka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2021. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 .

Hlasování:
Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 4/8/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
 č. 3/2021

Usnesení bylo přijato

9.  Došlá pošta

9.1. Krajský úřad Střed. kraje zaslal informace a metodické materiály k volbám do 
Poslanecké sněmovny.

OZ bere na vědomí 



9.2. Krajský úřad, finanční odbor zaslal sdělení o poskytnutí příspěvku  - 
kompenzační bonus pro rok 2021. Naše obec obdrží 5.372,87Kč. Tento příspěvek 
není účelově určen a nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

OZ bere na vědomí 

10.  Různé :

10.1.  Pan P. K. navrhl zastupitelstvu, že poseká prostor okolo dubu  pro konání akce
grilování. Starosta zajistí úklid posekané trávy.

OZ bere na vědomí

11.  Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hodin .
Termín příštího zasedání :  29. 9.  2021 od 19,00 hodin .

Zapsal:   Kunášek Miroslav     ………………………………………………………

Ověřili:

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

 Kunášková  Ivana ……………………………………………………………..  

                  

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

V Čejkovicích dne: 30. 8.  2021 


