
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  30. 6.  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.  Vysokorychlostní trať - schválení Dodatku memoranda č. 1

3.  Pandemie - informace

4.  Úklid obce - vyhodnocení

5.  Letní akce - projednání

6.  Došlá pošta

7.  Různé

8.  Závěr



1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 23. 6.  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 Josef  Flekal. 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 Josefa Flekala  a  schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1/6/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu 
Kunáškovou, ověřovatele zápisu  Josefa Tvrdíka a Josefa Flekala  a schvaluje 
navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

2. Starosta navrhl schválení Dodatku č.1 k Memorandu o vzájemné spolupráci, ve 
znění dle přílohy tohoto usnesení. Předmětem dodatku je doplnění dalšího 
ustanovení Memoranda a přistoupení nových stran memoranda.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1  k Memorandu o vzájemné spolupráci, ve 
znění dle přílohy tohoto usnesení. Předmětem dodatku je doplnění dalšího 
ustanovení Memoranda a přistoupení nových stran memoranda. 

Usnesení č. 2/6/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje D  odatek č. 1 k 
Memorandu o vzájemné spolupráci, ve znění dle přílohy tohoto usnesení. 
Předmětem dodatku je doplnění dalšího ustanovení Memoranda a přistoupení 
nových stran memoranda.   

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

3.  Vzhledem ke snižování počtu nakažených  covidem 19  přerušila hygienická 
správa zasílání tabulky o počtu nakažených v obcích okresu Kutná Hora.



OZ bere na vědomí

4.  Starosta informoval zastupitelstvo obce o průběhu brigády  pořádané dne 19. 6.  
2021.  Brigády se zúčastnilo celkem 30 obyvatelů a chalupářů. Byl proveden celkový 
úklid obce,  zpevnění obecních cest,  prořezání křoví u cest,  úklid okolo kapličky a 
obecního úřadu, úklid obou návsí a oprava nábytku na obecním úřadě.
Starosta zajistil nářadí a občerstvení a na závěr  poděkoval brigádníkům za účast na 
této brigádě.

OZ bere na vědomí

5.  Zastupitelstvo obce projednalo konání letní akce  srazu spoluobčanů  pod dubem 
spojené s grilováním.  Vzhledem k  nástupu nových mutací viru odsunuje rozhodnutí 
o konání této akce na červencovém zasedání s ohledem na danou situaci vývoje této
nemoci.

OZ bere na vědomí

6.  Došlá pošta :

6.1.  Došla pozvánka na účast zástupce obce na konání schůzky  ohledně 
komplexních pozemkových úprav v katastru obce Tunochody. Jelikož se jedná o 
lesní pozemky, tak se této schůzky  zúčastní delegovaný zástupce Lesního družstva 
Chraňbož.

OZ bere na vědomí

7.  Různé :

7.1.  Starosta navrhl zaslat finanční dar ve výši 10 000,- Kč na pomoc oblastem 
zasažených tornádem na jižní Moravě.

Návrh usnesení:



Zastupitelstvo obce schvaluje zaslat finanční dar ve výši 10 000,- Kč na pomoc 
oblastem zasažených tornádem na jižní Moravě.

Usnesení č. 3/6/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje za  slat finanční dar ve výši
10 000,- Kč na pomoc oblastem zasažených tornádem na jižní Moravě.

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

7.2.  Starosta navrhl schválit příspěvek na provoz pojízdné prodejny v obci každé 
pondělí a čtvrtek v  měsíci . Po dohodě s provozovatelem pojízdné prodejny byl 
příspěvek snížen z 1 000,- Kč/měsíc na  300,- Kč/měsíc do konce roku 2021.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek  300,- Kč/měsíc do konce roku 2021 na 
provoz pojízdné prodejny.

Usnesení č. 4/6/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje   příspěvek  300,- Kč/měsíc
do konce roku 2021  na provoz pojízdné prodejny.

Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

 
7.3.  Majitel chaty v horní části  návsi vznesl žádost na zpevnění obecní cesty 
štěrkem k této chatě .

OZ bere na vědomí

7.4. Starosta obce navrhuje  na základě členské schůze  členů DSO Plynofikace 
Ledečska schválení :



 a)  Celoročního hospodaření DSO Plynofikace Ledečska za rok 2020

 b)  Závěrečného účtu DSO Plynofikace Ledečska za rok 2020, včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření DSO Plynofikace Ledečska za rok 2020 s 
výrokem „bez výhrad“

 c)  Účetní závěrku DSO Plynofikace Ledečska za rok 2020 k 31.12. 2020 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce  schvaluje :

 a)  Celoroční hospodaření DSO Plynofikace Ledečska za rok 2020

 b)  Závěrečný účet DSO Plynofikace Ledečska za rok 2020, včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření DSO Plynofikace Ledečska za rok 2020 s 
výrokem „bez výhrad“

 c)  Účetní závěrku DSO Plynofikace Ledečska za rok 2020 k 31. 12. 2020 

Usnesení č. 5/6/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje:

 a)  Celoroční hospodaření DSO Plynofikace Ledečska za rok 2020

 b)  Závěrečný účet DSO Plynofikace Ledečska za rok 2020, včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření DSO Plynofikace Ledečska za rok 2020 s 
výrokem „bez výhrad“

 c)  Účetní závěrku DSO Plynofikace Ledečska za rok 2020 k 31. 12. 2020 

 Hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

7.5.  Bude dokoupena zeleň květinového koryta u čekárny na dolní návsi.

OZ bere na vědomí



8.  Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,30 hodin .

Termín příštího zasedání :  28. 7.  2021 od 19,00 hodin .

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

Ověřili:

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

 

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

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

V Čejkovicích dne: 4. 7.  2021 


