
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  29. 9.  2021

Přítomni:

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

Omluveni :   Flekal Josef

Celkem přítomno: 4 členů  obecního zastupitelstva  (OZ)

Navržený program jednání:

Program :

1.  Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.  Volby 2021 - informace

3.  Letní akce - vyhodnocení

4.  Půjčovna knih v čekárně - instalace 

5.  Došlá pošta

6.  Různé

7.  Závěr

1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 23. 9.  2021 a bylo 
usnášení schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 19.00 hodin. 
Byl  navržen zapisovatel – Kunášková Ivana a  ověřovatelé  zápisu – Tvrdík Josef  a 
Kunášková Jaroslava. 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 Kunáškovou Jaroslava  a  schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:
Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1/8/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Kunáškovou
Ivanu, ověřovatele zápisu  Tvrdíka Josefa  a Kunáškovou Jaroslavu.

Usnesení bylo přijato.

2. Starosta seznámil zastupitele s přípravou voleb do   Poslanecké sněmovny 
parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a  9. října 2021 .

 OZ bere na vědomí

3.  Starosta vyhodnotil průběh letní akce grilování pod Dubem dne 18. 9. 2021. Vůči 
nepřízni počasí  se zúčastnilo asi 30 dospělých občanů a 10 dětí.  Akce proběhla dle 
současných hygienických pravidel. Starosta pro lepší zázemí  při těchto akcích pod 
Dubem navrhuje vybudovat mobilní přístřešek pro obsluhu grilu a jako sklad párty 
deštníků, a dále jako celoroční turistický přístřešek pro návštěvníky tohoto státem 
chráněného stromu. Starosta vypracuje technické provedení a rozpočet na toto 
řešení.

OZ bere na vědomí

4. Starosta informoval zastupitele o  vybudování sdílené knihovny v čekárně a jejího 
doplnění  knihami a vyvěšením pravidel půjčování.

OZ bere na vědomí 

9.  Došlá pošta

9.1. Ministerstvo zemědělství, odbor hospod.úpravy a ochrany lesů zaslal Veřejnou 
vyhlášku – opatření obecné povahy( kalamitní poškození lesních porostů). Tato 
vyhláška bude zveřejněna na úřední desce, též způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.



OZ bere na vědomí 

9.2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal aktualizovaný seznam
nemovitých věcí, u nichž není evidován vlastník. Tento seznam bude zveřejněn na 
úřední desce, též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

OZ bere na vědomí 

10.  Různé :

10.1.  Starosta připomněl zastupitelům svoz nebezpečného , elektro a  
velkoobjemového odpadu, který se uskuteční v termínu 1.10. až 3.10. 2021.  
Obyvatelé jsou informováni o této akci na vývěsných tabulích umístěných po obci.

OZ bere na vědomí

11.  Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hodin .
Termín příštího zasedání :  27. 10.  2021 od 19,00 hodin .

Zapsal:   Kunášková  Ivana    ………………………………………………………

Ověřili:

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

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

                  

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

V Čejkovicích dne: 4. 10.  2021 


