
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  25. 5.  2022

Přítomni:

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

Celkem přítomno :  5 členů obecního zastupitelstva  ( OZ )

Navržený program jednání:

Program :

1.  Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.  9. aktualizace  ZUR konaná 11. 5. 2022 - informace

3.  Schválení závěrečného účtu za rok 2021

4.  Schválení roční účetní závěrky za rok 2021

5.  Projednání  akce Kácení máje

6.  Vyhodnocení akcí Pálení čarodějnic a Stavění máje

7.  Došlá pošta

8.  Různé

9.  Závěr



1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 18. 5. 2022 a bylo 
usnášení schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 18.00 hodin. 
Byl navržen zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé  zápisu – Flekal 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 
Flekala Josefa a Kunáškovou Jaroslavu a  schvaluje navržený program jednání. 

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/5/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje   zapisovatelku 
Kunáškovou Ivanu, ověřovatele zápisu Flekala Josefa a Kunáškovou Jaroslavu
a  schvaluje navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

2.  Starosta obce sdělil zastupitelům,že podal písemné námitky ke  stavbě koridoru 
VRT dle usnesení zastupitelstva č. 2/4/2022 ze  dne  27. 4.  2022.

OZ bere na vědomí.

3.  Starosta předložil ke schválení závěrečný účet za rok 2021. Návrh na závěrečný 
účet byl zveřejněn na úřední desce od 28. 4. 2022 k připomínkování občanů. Žádné 
připomínky nebyly.

 Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční  hospodaření obce za rok 2021 včetně 
zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje , odboru kontroly o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, výrok bez výhrady.  



 Hlasování: Pro:  5          Proti: 0          Zdržel se:  0 

Usnesení č. 2/5/2022 - celoroční  hospodaření obce za rok 2021 včetně zprávy 
Krajského úřadu Středočeského kraje , odboru kontroly o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, výrok bez výhrady. 

Usnesení bylo přijato. 

4,  Starosta předložil ke schválení roční účetní závěrku za rok 2021 a ukládá 
hospodářce přeúčtovat hospodářský výsledek ve výši 321 046,06 Kč na účet 
výsledku hospodaření minulých let.

 Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021 a ukládá hospodářce
přeúčtovat hospodářský výsledek ve výši 321 046,06 Kč na účet výsledku 
hospodaření minulých let.

 Hlasování: Pro:  5          Proti:  0          Zdržel se:  0
 

Usnesení č. 3/5/2022 - Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku za 
rok 2021   a ukládá hospodářce přeúčtovat hospodářský výsledek ve výši 321 
046,06 Kč na účet výsledku hospodaření minulých let.

Usnesení bylo přijato. 

5.  Starosta informoval zastupitele o termínu pořádání akce Kácení máje.  Kácení 
máje proběhne 4. 6. 2022 od 18,00 hodin  Pod Dubem, kde byla postavena obecní 
Máj.   Součástí této akce budou i různé soutěže pro děti.

OZ bere na vědomí. 



6. Starosta informoval zastupitele o vyhodnocení  akcí Pálení čarodějnic a Stavění 
máje. Stavění máje proběhlo 30. 4. 2022 . Pálení čarodějnic proběhlo také 30. 4. 
2022 od 18,00 hodin Pod Dubem. Součástí těchto akcí byly různé soutěže pro děti.  
Celkem se zúčastnilo asi 30 občanů a chalupářů, a  asi 10 dětí.  Akce proběhla v 
dobré náladě všech přítomných a byla vyhodnocena kladně.

OZ bere na vědomí.  

7.  Došlá pošta :

Společnost ČEZ zaslala Smlouvu o budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene  a 
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008338/VB/002d 

OZ bere na vědomí.  

8. Různé :

8.1.   Starosta předložil zastupitelům ke schválení  počet nových členů zastupitelstva 
pro další období. Navrhl stejný počet zastupitelů jako je nyní, a to 5 členů.

 Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje počet nových členů zastupitelstva pro další období a to
5 členů.

 Hlasování: Pro:  5          Proti: 0          Zdržel se:  0 

Usnesení č. 4/5/2022 - Zastupitelstvo obce schvaluje   počet nových členů 
zastupitelstva pro další období a to   5 členů.

   Usnesení bylo přijato.   

8.2.  Starosta předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu o budoucí  smlouvě o 



zřízení věcného břemene  a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008338/VB/002d . 

 Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí  smlouvě o zřízení věcného 
břemene  a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008338/VB/002d .

 Hlasování: Pro:  5          Proti: 0          Zdržel se:  0 

Usnesení č. 5/5/2022 - Zastupitelstvo obce schvaluje   Smlouvu o budoucí  
smlouvě o zřízení věcného břemene  a dohodu o umístění stavby č. IE-12-
2008338/VB/002d .

   Usnesení bylo přijato.  

8.3. Starosta oznámil zastupitelům, že do obce bude jezdit pojízdná prodejna a to 
každé úterý a pátek v čase 10:25 až 10:35 hodin. Poprvé přijede dne  31. 5. 2022.

OZ bere na vědomí. 

9. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19,15 hodin .
Termín příštího zasedání :  29. 6.  2022 od 18,00 hodin .

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

Ověřili:

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

                  

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



       

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

V Čejkovicích dne:  30. 5. 2022


