
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  27. 10.  2021

Přítomni:

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

Celkem přítomno: 5 členů  obecního zastupitelstva  (OZ)

Navržený program jednání:

Program :

1.  Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.  Volby 2021 - vyhodnocení

3.  Sběr nebezpečného, elektro a velkoobjemového odpadu - vyhodnocení

4. Turistický přístřešek - informace

5.  Došlá pošta

6.  Různé

7.  Závěr



1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 20. 10.  2021 a bylo 
usnášení schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 19.00 hodin. 
Byl  navržen zapisovatel – Kunášková Ivana a  ověřovatelé  zápisu – Flekal Josef  a 
Tvrdík Josef. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
Nikdo nechtěl program doplnit ani změnit.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele  Kunáškovou Ivanu, ověřovatele zápisu   
Tvrdíka Josefa  a Flekala Josefa  a  schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1/10/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele 
Kunáškovou Ivanu, ověřovatele zápisu  Tvrdíka Josefa  a Flekala Josefa.

Usnesení bylo přijato.

2. Starosta seznámil zastupitele s průběhem a výsledky voleb do   Poslanecké 
sněmovny parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a  9. října 2021 v obci 
Čejkovice :

1)   Strana   Ano                    -  10 hlasů
2)   Strana SPD                     -    5 hlasů  
3)   Uskupení  PIRSTAN        -    5 hlasů 
4)   Uskupení  SPOLU           -    3 hlasy 
5)   Strana ČSSD                   -    3 hlasy 
6)   Strana TSS                      -    1 hlas

 OZ bere na vědomí

3.  Starosta vyhodnotil průběh  sběru  nebezpečného, elektro a velkoobjemového 
odpadu. Sběr proběhl bez  problémů a připomínek ze strany firmy AVE a.s. Čáslav, 
která zajišťovala odvoz odpadu a úklid svozového místa.



OZ bere na vědomí

4. Starosta informoval zastupitele o poslání poptávky na materiál a to dřeva na pilu v 
obci Dobrovítov. Majitel pily zašle na obec Čejkovice cenovou nabídku a termín 
dodání požadováného dřevěného materiálu.

OZ bere na vědomí 

5.  Došlá pošta

Nemá náplň

6.  Různé :

10.1.  Starosta připraví navrh nových vyhlášek a to obecně závazné vyhlášky obce 
Čejkovice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a obecně 
závazné vyhlášky obce Čejkovice o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství pro schválení na příštím zasedání obecního zastupitelstva.

OZ bere na vědomí

7.  Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,15 hodin .

Termín příštího zasedání :  24. 11.  2021 od 18,00 hodin .

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



Ověřili:

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

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

                 

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

V Čejkovicích dne: 2. 11.  2021 


