
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  23. 2.  2022

Přítomni:

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

Celkem přítomno :  5 členů obecního zastupitelstva  ( OZ )

Navržený program jednání:

Program :

1.  Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.  Smlouva o poskytnutí daru pro spolek VRTáci  z. s.-informace o zaplacení

3.  Změna v adrese čísla popisného LD Chaňbož - odsouhlasení usnesením 
 
4.  Dovoz štěrku – informace

5.  Dotazník EKO-KOM- informace

6.  Odpadové hospodářství v obci - informace 

7.  Došlá pošta

8.  Různé

9.  Závěr



1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 16. 2. 2022 a bylo 
usnášení schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 18.00 hodin. 
Byla navržena zapisovatelka – 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 zapisovatelku Kunáškovou Ivanu, ověřovatele zápisu 
Tvrdíka Josefa a Kunáškovou Jaroslavu a  schvaluje navržený program jednání. 

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/2/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje   zapisovatelku 
Kunáškovou Ivanu, ověřovatele zápisu Tvrdíka Josefa a Kunáškovou 
Jaroslavu. a  schvaluje navržený program jednání.    

Usnesení bylo přijato.

2. Starosta informoval zastupitele  o odeslání finančního daru ve výši 3 000,- Kč pro 
spolek VRTáci  z. s.
   
OZ bere na vědomí.

 3.  OZ projednalo změnu v adrese čísla popisného LD Chraňbož z důvodu 
vybudování nového sídla společnosti a to z čísla 18  na 167 .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu čísla popisného LD Chraňbož z důvodu 
vybudování nového sídla společnosti a to z čísla  18  na 167 .

Hlasování:

        Pro:   5                   Proti:  0                  Zdržel se:   0 



Usnesení č. 2/2/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje   změnu čísla popisného 
LD Chraňbož z důvodu vybudování nového sídla společnosti a to z čísla  18  na
167 .

Usnesení bylo přijato.

4. Starosta informoval  OZ  o  přivezení a uskladnění štěrku z lomu v Markovicích.

OZ bere na vědomí.

5. Starosta informoval  OZ  o  vyplnění dotazníku o odpadech za rok 2021 a jeho 
odeslání společnosti EKO-KOM .

OZ bere na vědomí.

6. Starosta informoval  OZ  o  množství vyprodukovaného odpadu v obci dle 
jednotlivých komodit a nákladů za jejich odvoz odpadů v roce 2021. V průběhu roku 
2022  budou tyto informace vyvěšeny pro občany  na úřední desce, aby byli 
motivováni k  třídění odpadů. Tím se zmenší produkce komunálního odpadu.
 

OZ bere na vědomí.

7.  Došlá pošta   
7. 1. Český statistický úřad zaslal k vyplnění výkaz VI 1 – 01, termín do 18. 3. 2022. 
Zajistí starosta.

OZ bere na vědomí.

7. 2. Společnost ARRIVA  autobusy a.s. zaslala k podpisu Smlouvu č.651/049/2022 
na zajištění dopravní obslužnosti.

OZ bere na vědomí.



7.3. Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, zaslal souhlas k zásahům do 
koruny památného stromu  Dub v Čejkovicích. Tyto zásahy je nutné provést z důvodu
hrozícího nebezpečí zranění procházejících osob.Zásahy musí být provedeny v roce 
2022.

OZ bere na vědomí.

8. Různé :

8.1.   Pan  M. B.  požádal  starostu o zřízení  trvalého pobytu   v obci Čejkovicích.
Starosta zařídí  vše potřebné .

OZ bere na vědomí.

8. 2.   Starosta prověří možnost opravy plotu u kapličky a  s tím spojené náklady.

OZ bere na vědomí.

8.3.   Byla projednána  změna  času začátku zasedání OZ a to  celoročně od 18,00 
hodin každou poslední středu v měsíci.

Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu začátku zasedání OZ a to  celoročně od 18,00 
hodin každou poslední středu v měsíci.

Hlasování:

        Pro:   5                   Proti:  0                  Zdržel se:   0 

Usnesení č.3/2/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje změnu začátku zasedání 
OZ a to  celoročně od 18,00 hodin každou poslední středu v     měsíci.

Usnesení bylo přijato

9. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,05 hodin .
Termín příštího zasedání :  30. 3. 2022 od 18,00 hodin .



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

Ověřili:

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

                  

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

       

Starosta                                     ….……………………………………………………….

V Čejkovicích dne:  28. 2. 2022


