
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  27. 4.  2022

Přítomni:

Ing. Kunášek Miroslav,  Flekal Josef,  Kunášková Ivana

Omluveni:

Kunášková Jaroslava, Tvrdík Josef 

Celkem přítomno :  3 členi obecního zastupitelstva  ( OZ )

Navržený program jednání:

Program :

1.  Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

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

3.  Brigáda  23. 4. 2022 - vyhodnocení

4.  Informace k přezkoumání hospodaření za rok 2021

5.  Projednání jarních akcí - pálení čarodějnic, stavba máje 

6.  Schůze LD Chraňbož  5. 5.  2022 - informace
 
7.  Došlá pošta

8.  Různé

9.  Závěr



1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 20. 4. 2022 a bylo 
usnášení schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 18.00 hodin. 
Byl navržen zapisovatel – Ing. Kunášek  Miroslav  a  ověřovatelé  zápisu – Flekal 
Josef a Kunášková Ivana. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem 
jednání. Nikdo nechtěl program doplnit ani změnit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Ing. Kunáška Miroslava, ověřovatele 
zápisu Flekala Josefa a Kunáškovou Ivanu a  schvaluje navržený program jednání. 

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/4/2022 –Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Ing. Kunáška
Miroslava, ověřovatele zápisu Flekala Josefa a Kunáškovou Ivanu a  schvaluje 
navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

2. Starosta informoval zastupitele  o konání  9. aktualizace ZUR, která se koná 11. 5. 
2022 v Uhlířských Janovicích, na které se bude jednat o stavbě vysokorychlostní 
tratě ( dále jen VRT ), která má vést i přes katastr obce Čejkovic. Starosta obce 
navrhl podat námitky k této stavbě VRT a to s ohledem na :

1. Územní plán obce Čejkovice
2. Hlučnost projíždějících souprav vlaků VRT v oblasti mostu přes údolí mezi obcemi 
Čejkovicemi a Dobrovítovem
3. Přerušení tratí VRT komunikací z obce do ostatních obcí, polí a lesů 
4. Přerušení pramenů vody  trasou trati VRT v zářezu okolo obce , které napájejí 
obecní i soukromé studny i vrty.
5. Nulové využití této dopravní trati pro místní obyvatele
6. Vyvlastnění soukromých a obecních pozemků v místě  trati VRT
7. Výstavbou trati VRT bude zastavěná velká část katastru obce Čejkovice
8. Bude přerušena přirozená migrace zvěře
9. Omezení rozvoje obce v oblasti nové výstavby domů z důvodu  trati VRT
10.Snížení cen všech nemovitostí v obci vzhledem k  provozu na trati VRT



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podat námitky k  stavbě VRT a to s ohledem na :

1. Územní plán obce Čejkovice
2. Hlučnost projíždějících souprav vlaků VRT v oblasti mostu přes údolí mezi obcemi 
Čejkovicemi a Dobrovítovem
3. Přerušení tratí VRT komunikací z obce do ostatních obcí, polí a lesů 
4. Přerušení pramenů vody  trasou trati VRT v zářezu okolo obce , které napájejí 
obecní i soukromé studny i vrty.
5. Nulové využití této dopravní trati pro místní obyvatele
6. Vyvlastnění soukromých a obecních pozemků v místě  trati VRT
7. Výstavbou trati VRT bude zastavěná velká část katastru obce Čejkovice
8. Bude přerušena přirozená migrace zvěře
9. Omezení rozvoje obce v oblasti nové výstavby domů z důvodu  trati VRT
10.Snížení cen všech nemovitostí v obci vzhledem k  provozu na trati VRT

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 2/4/2022 –Zastupitelstvo obce schvaluje podat námitky k  stavbě 
VRT a to s ohledem na :

1. Územní plán obce Čejkovice
2. Hlučnost projíždějících souprav vlaků VRT v oblasti mostu přes údolí mezi 
obcemi Čejkovicemi a Dobrovítovem
3. Přerušení tratí VRT komunikací z obce do ostatních obcí, polí a lesů 
4. Přerušení pramenů vody  trasou trati VRT v zářezu okolo obce , které 
napájejí obecní i soukromé studny i vrty.
5. Nulové využití této dopravní trati pro místní obyvatele
6. Vyvlastnění soukromých a obecních pozemků v místě  trati VRT
7. Výstavbou trati VRT bude zastavěná velká část katastru obce Čejkovice
8. Bude přerušena přirozená migrace zvěře
9. Omezení rozvoje obce v oblasti nové výstavby domů z důvodu  trati VRT
10.Snížení cen všech nemovitostí v obci vzhledem k  provozu na trati VRT 

Usnesení bylo přijato.

3. Starosta informoval  OZ  o průběhu  jarní brigády  dne 23. 4. 2022 od 9,00 hodin.



Seznam provedených prací: 

1. Úklid obecních prostor u kapličky, obecního úřadu, horní a spodní návsi
2. Zpevnění části obecní cesty v horní části obce 
3. Vyřezání náletových stromů okolo střelnice.
4. Zpevnění obnovené obecní cesty v horní části obce
5. Oprava nábytku na Obecním úřadě
6. Oprava vpusti do kanalizace u Obecního úřadu

Brigády se  společně zúčastnilo více jak 20 trvale žijících obyvatel , chatařů a 
chalupářů.  Bylo provedeno zhruba o 30% více prací, než bylo plánované. Bylo 
zajištěno občerstvení pro brigádníky.
Starosta obce poděkoval zúčastněným brigádníkům za kvalitně provedené práce.

     
OZ bere na vědomí.

4.  Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bylo vykonáno dne 14. 4.  2022, 
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Následně byl vypracován Návrh na 
závěrečný účet, který byl zveřejněn na úřední desce dne 28. 4. 2022. Skutečné 
příjmy činily 950 272,41  Kč, skutečné výdaje 600 931,42  Kč.

OZ bere na vědomí

5.  Starosta informoval zastupitele o termínech pořádání akcí Pálení čarodějnic a 
Stavění máje. Stavění máje proběhne 30. 4. 2022 od 9,00 hodin na horní návsi. 
Pálení čarodějnic proběhne také 30. 4. 2022 od 18,00 hodin u Dubu. Součástí těchto 
akcí budou i různé soutěže pro děti.

OZ bere na vědomí  

6.  Starosta informoval , že dne 5. 5. 2022 se bude konat výroční schůze LD 
Chraňbož v obci Leština. Za obec Čejkovice se zúčastní starosta a  místostarosta.

OZ bere na vědomí  



7.  Došlá pošta :

7.1. Krajský úřad SK poskytl kompenzační bonus pro rok 2022 ve výši 1.965,07Kč.

OZ bere na vědomí  

7.2. Státní pozemkový úřad zaslal výzvu k vyplnění tabulky – kontrola využití 
bezúplatně převedených pozemků, termín do 15. 5. 2022. Zajistí starosta.

OZ bere na vědomí  

8. Různé :

8.1.  Obec dostala cenovou kalkulaci na opravu silnice a kanalizace na horní návsi 
od firmy Fanta s.r.o. . Cena za opravu je 101 712,60 Kč s DPH. Vzhledem k vysoké 
ceně starosta poptá  tuto opravu ještě u jiných firem a zastupitelstvo provede výběr 
dodavatele opravy.  

OZ bere na vědomí  

9. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19,35 hodin .
Termín příštího zasedání :  25. 5. 2022 od 18,00 hodin .

Zapsal:   Ing. Miroslav Kunášek    ……………………………………………………

Ověřili:

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

                  

Kunášková Ivana               …..........………………………………………………… 

       

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

V Čejkovicích dne:  3. 5. 2022


