
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  27. 1.  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.  Odpadové hospodářství-informace

3.  Nouzový stav - informace

4.  Dotace na projekt vodovodu-informace

5.  Inventarizace majetku k  31. 12. 2020-informace

6. Rozpočtové opatření č.1 

7. Došlá pošta

8. Různé

9. Závěr



1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 20. 1. 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 
Josefa Flekala a  Josefa Tvrdíka a  schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

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

Usnesení bylo přijato.

2. V roce 2021 bude vypracovaná nová vyhláška  na odpadové hospodářství obce 
Čejkovice. Od začátku roku 2021 se mění zákonem cena ukládání komunálního 
odpadu  a to tak, že do 200 kg/na jednoho trvale žijícího obyvatele se cena nemění 
( 500,- Kč/tunu odpadu), při překročení tohoto limitu bude cena za ukládání 800,- Kč /
tunu odpadu. Tím samozřejmě dojde k navýšení ceny za odpady, na konci roku 2021
toto bude vyhodnoceno. Vzhledem k navýšení množství plastového odpadu bude 
nutno buď zvýšit počet svozů, nebo počet svozů zachovat a přikoupit jeden kontejner
na plast. Vybere se ekonomičtější řešení. Zajistí starosta.
 
  
OZ bere na vědomí

3. Dle tabulky posílané Krajskou hygienickou správou o  počtu nakažených osob 
koronavirem v jednotlivých obcích, která je aktualizována každý den, byli doposud 
nakaženi 4 občané v obci, v současné době jsou již všichni vyléčeni.



OZ bere na vědomí

4. Obec obdržela od Krajského úřadu Středočeského kraje smlouvu k podpisu na 
dotaci projektu vodovodu v hodnotě 100 000,- Kč. Smlouva bude podepsána  a 
zaslaná zpět  na Krajský úřad Středočeského kraje. Zajistí starosta.

OZ bere na vědomí

5. OZ bylo seznámeno s výsledky inventarizace majetku k 31. 12. 2020 a 
Inventarizační zprávou. Inventarizační rozdíly nejsou.

OZ bere na vědomí

6. Hospodářka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 1(zohlednění 
skutečného příspěvku na výkon státní správy)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 2/1/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1

Usnesení bylo přijato

7. Došlá pošta :

7.1. Přišla žádost o vyjádření ke stavbě: Čejkovice, č. p. 440/9-knn, IV-12-6027297 a 
záměr zřídit věcné břemeno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu Čejkovice, č. p. 440/9-knn, IV-12-6027297 a 
záměr zřídit věcné břemeno.



Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 3/1/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje  stavbu Čejkovice, č. p. 
440/9-knn, IV-12-6027297 a záměr zřídit věcné břemeno

Usnesení bylo přijato

7.2.  Přišla žádost o souhlas s umístěním geodetických bodů na obecním pozemku 
p. č.  465/1  a 532/1 od firmy Hrdlička spol. s. r. o. pro potřeby projektu RS 1 VRT 
Poříčany Světlá nad Sázavou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje  umístění geodetických bodů na obecním pozemku p. 
č.  465/1  a 532/1 od firmy Hrdlička spol. s. r. o. pro potřeby projektu RS 1 VRT 
Poříčany Světlá nad Sázavou.

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 4/1/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje  umístění geodetických 
bodů na obecním pozemku p. č.  465/1  a 532/1 od firmy Hrdlička spol. s. r. o. 
pro potřeby projektu RS 1 VRT Poříčany Světlá nad Sázavou 

Usnesení bylo přijato

8. Různé :

8. 1.  Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bude provedeno  dne 18. 2. 2021 
na Obecním úřadě . Za obec Čejkovice se zúčastní starosta a účetní.

OZ bere na vědomí

8. 2.  Bylo odesláno odsouhlasení výnosů daní , které činilo  celkem 536 500,77 ,- Kč

OZ bere na vědomí



9. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19,10 hodin .

Termín příštího zasedání :  24. 2.  2021 od 18,00 hodin .

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

Ověřili:

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

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

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

V Čejkovicích dne:  30. 1. 2021


