
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  29. 12.  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.  Schválení  Rozpočtu na rok 2022

3.  Schválení Střednědobého výhledu na rok 2026

4. Rozpočtové opatření č. 5

5. Odsouhlasení smlouvy na odpadové hospodářství se společností AVE CZ  s. r. o.

6.  Honitba v katastru obce - informace

7.  Turistický přístřešek -  dovoz materiálu 29. 12. 2021

8.  Projednání daru pro spolek VRTáci  z. s.

9.  Nákup vlajky a znaků – informace

10. Projednání  inventarizace majetku k  31. 12. 2021 

11. Projednání odměn OZ na rok 2022

12.  Rozeslání kalendářů - informace

13. Členská schůze LD Chraňbož – informace



14. Členská schůze DSO Plynofikace - informace

15.  Došlá pošta

16. Různé

17. Závěr

1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 22. 12. 2021 a bylo 
usnášení schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 18.00 hodin. 
Byla navržena zapisovatelka – Kunášková Ivana a  ověřovatelé  zápisu – Kunášek 
Miroslav a Kunášková Jaroslava. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým 
programem jednání. Nikdo nechtěl program doplnit ani změnit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Kunáškovou Ivanu, ověřovatele zápisu 
Kunáška Miroslava a Kunáškovou Jaroslavu. a  schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1/12/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje   zapisovatelku 
Kunáškovou Ivanu, ověřovatele zápisu Kunáška Miroslava a Kunáškovou 
Jaroslavu. a  schvaluje navržený program jednání.    

Usnesení bylo přijato.

2. Byl předložen  ke schválení rozpočet obce pro rok 2022. Návrh na rozpočet byl 
sestaven jako vyrovnaný, příjmy 797.500,- Kč, výdaje 797.500,- Kč a byl zveřejněn 
na úřední desce a též způsobem umožňující dálkový přístup od 25.11.2021 do 
11.12.2021 k připomínkování občanů. Žádné připomínky nebyly vzneseny, ale 
vzhledem k tomu, že se vyhláškou č.412/2021 Sb. ruší položka 1340, byla tato 
opravena na položku 1345.
   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje  rozpočet na rok 2022 jako vyrovnaný, příjmy 797.500,-
Kč, výdaje 797.500,-Kč.



Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 2/12/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje   rozpočet  na rok 2022 
jako vyrovnaný, příjmy 797.500,-Kč, výdaje 797.500,-Kč.

Usnesení bylo přijato.

 3.  Starosta předložil  zastupitelům  ke schválení  Střednědobý výhled  na rok 2026. 
Tento byl zveřejněn na úřední desce a též způsobem umožňující dálkový přístup od 
26.11.2021 do 11. 12. 2021.
   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje  Střednědobý výhled  na rok 2026. 

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 3/12/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje   Střednědobý výhled  na 
rok 2026.

Usnesení bylo přijato.

4. Hospodářka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021.

Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 4/12/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 
5/2021

Usnesení bylo přijato.



5.  Starosta předložil  zastupitelům  k odsouhlasení Dodatek č. 17 ke smlouvě č. 
S/100183/0524263/001/2006 na zajištění odvozu a uložení komunálního odpadu se 
společností AVE CZ  s. r. o.
   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 17 ke smlouvě č. 
S/100183/0524263/001/2006 na zajištění odvozu a uložení komunálního odpadu se 
společností AVE CZ  s. r. o.
   

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 5/12/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluj  e     Dodatek č. 17   ke 
smlouvě č. S/100183/0524263/001/2006 na zajištění odvozu a uložení 
komunálního odpadu se společností AVE CZ  s. r. o.

Usnesení bylo přijato.

6.  Obec neuvažuje o  změně pronájemce honitby na katastru obce.

OZ bere na vědomí.

7. Starosta informoval zastupitele o dovozu a uskladnění  dřevěných polotovarů na 
stavbu přístřešku, který proběhl dne 29. 12. 2021 .

OZ bere na vědomí.

8 . Spolek VRTáci požádal obec o  finanční dar na svoji činnost.  Starosta navrhl 
zastupitelům schválit finanční  dar pro spolek  VRTáci  z. s . ve výši  3000,- Kč .
   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje  finanční  dar pro spolek  VRTáci  z. s . ve výši  3000,- 
Kč . 

Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 



Usnesení č. 6/12/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje finanční  dar pro spolek 
VRTáci  z. s . ve výši  3000,- Kč .

Usnesení bylo přijato.

9.  Starosta informoval zastupitele o nákupu státní vlajky a znaků a cedule volební 
místnosti.

OZ bere na vědomí. 

10. Byla projednána inventarizace majetku k  31. 12. 2021.  Inventarizace se 
uskuteční v sobotu, dne  8. 1. 2022 od 10,00 hod. na Obecním úřadě.

Návrh usnesení :
 OZ schvaluje inventarizační komisi v tomto složení: Tvrdík Josef – předseda, 
Kunášková Jaroslava – člen, Kunášková Ivana - člen. 

Hlasování:

       Pro     5                   Proti     0                      Zdržel se       0

Usnesení č. 7/12/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi v 
tomto složení: Tvrdík Josef – předseda, Kunášková Jaroslava – člen, 
Kunášková Ivana – člen.

 Usnesení bylo přijato .

11.  Z důvodů zatím neexistujících podkladů  k  odměnám OZ, budou tyto ponechány
ve stejné výši jako v roce 2021 a na lednovém  zasedání 2022 bude řešeno.

OZ bere na vědomí.



12.  Kalendáře jako tradiční vánoční dárky byly nakoupeny a rozdány trvale bydlícím 
obyvatelům obce.

OZ bere na vědomí.

13.  Místostarosta informoval o členské schůzi LD Chraňbož . Všechny dokumenty 
LD Chraňbož  jsou k nahlédnutí na stránkách  :   ld-chranboz.cz

OZ bere na vědomí.

14.  Starosta informoval o členské schůzi DSO Plynofikace Ledečska . Z důvodu 
karantény zplnomocnil  starostu Leštiny pana Ing. Krajíčka k zastupování obce 
Čejkovice na členské schůzi.  Všechny dokumenty DSO Plynofikace Ledečska jsou 
na stránkách obce Leštiny u Světlé nad Sázavou  :   lestinausvetla.cz

OZ bere na vědomí. 

15.  Došlá pošta :

15.1.  Společnost EKO-KOM zaslala roční Dotazník, který je třeba vyplnit a odeslat 
do 28.2.2022. Zajistí starosta.

OZ bere na vědomí. 

15.2. Finanční úřad zaslal telefonní  kontakty s nabídkou pomoci při vyplňování 
daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. Toto bude zveřejněno na úřední desce a
též způsobem umožňující dálkový přístup.

OZ bere na vědomí. 

15. 3. Hasičský záchranný sbor  Středočeského kraje zaslal žádost o zaslání 
informací k úklidům místních komunikací. Formulář je třeba odeslat do 15. 2. 2022, 



zajistí starosta.

OZ bere na vědomí. 

16. Různé :

16. 1.  Je podepsaná smlouva s ZD Vysočina Zbýšov na zimní údržbu obecních cest.

OZ bere na vědomí.

16. 2.  Byla objednána u střediska údržby Silnice Čáslav-Holding, a. s. , která provádí
zimní údržbu silnic v naší oblasti,  zimní údržba  obecní silnice a to její posyp v části, 
která je ve spádu.  Tato část je zakreslena na mapě a je přílohou objednávky.  

OZ bere na vědomí.

17. Závěr – Starosta poděkoval zastupitelům za odvedenou práci v právě uplynulém 
roce a ukončil zasedání zastupitelstva v 20,10 hodin .

Termín příštího zasedání :  26. 1. 2022 od 18,00 hodin .

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

Ověřili:

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

               

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

Místostarosta           ….……………………………………………………….

V Čejkovicích dne:  4. 1. 2022


