
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  28. 7.  2021

Přítomni:

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

Celkem přítomno: 5 členů  obecního zastupitelstva  (OZ)

Navržený program jednání:

Program :

1.  Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.  Vysokorychlostní trať - informace

3.  Pandemie - informace

4.  Letní akce - projednání

5.  Smlouva - MAZ Lípa

6.  Finanční dar na pomoc obcím po tornádu – informace

7.  Letní tábor  Zálesák - informace

8. Vodovod – informace

9.  Došlá pošta

10. Různé

11. Závěr



1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 21. 7.  2021 a bylo 
usnášení schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 19.00 hodin. 
Byla navržena zapisovatelka – Kunášková Ivana a  ověřovatelé  zápisu – Josef 
Tvrdík  a Miroslav Kunášek. 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 Tvrdíka a Miroslava Kunáška  a  schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1/7/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu 
Kunáškovou, ověřovatele zápisu  Josefa Tvrdíka a Miroslava Kunáška  a 
schvaluje navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

2. Starosta navštívil Stavební úřad v Čáslavi a informoval se na nové informace 
ohledně stavby vysokorychlostní tratě. Bylo mu sděleno, že nedošlo k žádným 
změnám.

 OZ bere na vědomí

3.  Starosta seznámil zastupitele o  počtech očkovaných v obci dle zveřejněných 
tabulek a to :

1. Věk více jak 80 let - 80 %
2. Věk  70-80  let       - 83  %
3. Věk  60-70  let       - 71  %
4. Věk  50-60  let       - 70  %
5. Věk  40-50  let       - 62  %
6. Věk  30-40  let       - 49  %

OZ bere na vědomí



4.  Zastupitelstvo obce projednalo konání letní akce  srazu spoluobčanů  pod dubem 
spojené s grilováním.  Vzhledem k  nástupu nových mutací viru odsunuje konání této
akce  až po prázdninách  a to s ohledem na danou situaci vývoje této nemoci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje odsunutí  konání akce srazu občanů pod dubem až po 
prázdninách  a to s ohledem na danou situaci vývoje této nemoci.

Usnesení č. 2/7/2021 –   Zastupitelstvo obce schvaluje odsunutí  konání akce 
srazu občanů pod dubem až po prázdninách  a to s ohledem na danou situaci 
vývoje této nemoci.

Hlasování:
Pro 4 Proti 1 Zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

5. Starosta informoval zastupitele o podepsání nové smlouvy  o členském příspěvku 
s  MAS Lípa pro venkov z. s.  jehož členem je naše obec.  Příspěvek činí 2 174,- Kč.

OZ bere na vědomí 

6. Starosta informoval zastupitele o zaslání finančního daru na pomoc obcím 
zasažených  tornádem prostřednictvím Českého červeného kříže, který zpětně zaslal
potvrzení o finančním daru v hodnotě 10 000,- Kč.

OZ bere na vědomí 

 

7. Starosta připomenul zastupitelům  konání letního tábora organizace Zálesák z 
Čáslavi u rybníka pod skálou. Tábor  začíná dne  6. 8.   a   končí  22. 8. 2021.



OZ bere na vědomí 

8. Po dokončení komplexních pozemkových úprav v katastru obce Chlum by mělo 
dojít k odstranění věcných břemen vzniklých vedením vodovodu z obce Chlum do 
obce Čejkovice. Vedení vodovodu se nebude nacházet  na soukromých pozemcích.

OZ bere na vědomí

9.  Došlá pošta

Nemá náplň

10.  Různé :

10.1.  Starosta navrhl uspořádat po prázdninách brigádu na opravu vpusti kanalizace
u rybníku Radilák.  Budou položeny betonové žlaby u vstupu do kanalizace a 
vyztužena krajnice  silnice.

OZ bere na vědomí

11.  Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,20 hodin .

Termín příštího zasedání :  25. 8.  2021 od 19,00 hodin .

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

Ověřili:

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



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

                  

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

V Čejkovicích dne: 30. 7.  2021 


