
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  26. 5.  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.  Vysokorychlostní trať- informace

3.  Pandemie - informace

4.  Úklid obce

5.  Nákup štěrku na opravu cest 

6.  Došlá pošta

7.  Různé

8.  Závěr



1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 18. 5.  2021 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 Josef  Flekal. 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 Josefa Flekala  a  schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1/5/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu 
Kunáškovou, ověřovatele zápisu  Jaroslavu Kunáškovou a Josefa Flekala  a 
schvaluje navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

2.  Starosta navrhl uhradit příspěvek ve výši  4 000,- Kč  jako ostatní obce na tisk a 
distribuci letáků, týkajících se plánované výstavby Vysokorychlostní trati.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uhradit příspěvek ve výši 4 000,- Kč  jako ostatní obce 
na tisk a distribuci letáků, týkajících se plánované výstavby  Vysokorychlostní trati.

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 2/5/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje uhradit příspěvek ve výši  
4 000,- Kč  jako ostatní obce na tisk a distribuci letáků, týkajících se plánované 
výstavby Vysokorychlostní trati.

Usnesení bylo přijato
   

3.  Dle tabulky posílané Krajskou hygienickou správou o  počtu nakažených osob 
koronavirem v jednotlivých obcích, která je aktualizována každý den, bylo doposud 



nakaženo 8 občanů v obci, v současné době jsou již všichni vyléčeni.

OZ bere na vědomí

4.  Starosta navrhl uspořádat letní brigádu na úklid obce. Termín brigády byl 
stanoven na 19. června 2021 od 9. hodin se srazem brigádníků na spodní návsi. 
Starosta zajistí plakáty a materiál potřebný na brigádu.

OZ bere na vědomí

5.  Je nutno koupit  asi 20 tun štěrku na opravu cest v obci. Dovoz štěrku projedná 
starosta s  vedením Zemědělského  družstva Vysočina Zbýšov.
 
OZ bere na vědomí

6.  Došlá pošta :

Nemá náplň.

7.  Různé :

7.1.  V měsíci květnu oslaví  jeden trvale žijící občan životní jubileum, starosta zajistí 
ještě s jedním členem zastupitelstva dárek a jeho předání.

OZ bere na vědomí

8.  Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,25 hodin .

Termín příštího zasedání :  30. 6.  2021 od 19,00 hodin .



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

Ověřili:

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

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

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

V Čejkovicích dne:  1. 6. 2021 


