
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  28. 4.  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.  Dotace na projekt vodovodu – informace  o  ukončení akce

3.  Dodatek k smlouvě o odpadech - odsouhlasení

4.  Petice – vysokorychlostní trať

5.  Nouzový stav - informace

6.  Schválení roční účetní závěrky

7.  Došlá pošta

8.  Různé

9.  Závěr

1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 21. 4. 2021 a bylo 
usnášení schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 19.00 hodin. 
Byla navržena zapisovatelka –Kunášková Ivana a  ověřovatelé  zápisu – Ing. 



Miroslav Kunášek 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  
Ing. Miroslava  Kunáška a Josefa Tvrdíka  a  schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1/4/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu 
Kunáškovou, ověřovatele zápisu  Ing. Miroslava  Kunáška a Josefa Tvrdíka  a 
schvaluje navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

2.  Obec obdržela od Krajského úřadu Středočeského kraje zprávu o ukončení akce 
Projekt vodovodu Čejkovice. Všechny písemnosti  musí být archivovány 10 let od 
ukončení akce.
   
OZ bere na vědomí

3.  Obec obdržela k podpisu dodatek č. 16  ke Smlouvě na zajištění odvozu a uložení
tuhého komunálního odpadu od společnosti AVE CZ s.r.o. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 16  ke Smlouvě na zajištění odvozu a 
uložení  tuhého komunálního odpadu.

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 2/4/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje     dodatek č. 16  ke Smlouvě
na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu.

Usnesení bylo přijato



4.  Starosta obdržel tiskopisy  Petice , týkající se vysokorychlostní tratě, která má 
vést přes katastr obce Čejkovice. Starosta zajistí možnost podepsání této Petice  
obyvateli a chalupáři obce Čejkovice.

OZ bere na vědomí

5.  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

6.  Starosta předložil ke schválení roční účetní závěrku za  rok 2020. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku za  rok 2020 a ukládá hospodářce
přeúčtovat HV ve výši 180.606,44 Kč na účet výsledku hospodaření minulých let. 

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 3/4/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku   za 
rok 2020. a ukládá hospodářce přeúčtovat HV ve výši 180.606,44 Kč na účet 
výsledku hospodaření minulých let.

Usnesení bylo přijato

7.  Došlá pošta :

7.1. Český statistický úřad zaslal doporučení, jak informovat občany o povinném 
Sčítání 2021.

OZ bere na vědomí

7.2. Finanční úřad zaslal Veřejnou vyhlášku – daň z nemovitých věcí na rok 2021. 
Tato bude zveřejněna na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup 
po dobu třiceti dnů.



 OZ bere na vědomí

8.  Různé :

Nemá náplň.

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

Termín příštího zasedání :  26. 5.  2021 od 19,00 hodin .

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

Ověřili:

Ing. Miroslav Kunášek  ……………………………………………………………..        

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

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

V Čejkovicích dne:  3. 5. 2021 


