
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  29. 6.  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.  Informace o počtu obyvatel v obci Čejkovice a v okolních  obcích a městech od     
roku 1869  až  do roku 2021      

3.  Projednání akce - Letní grilování pod Dubem

4.  Informace o volbách do obecního zastupitelstva a senátu

5.  Vyhodnocení akce Kácení máje

6.  Došlá pošta

7.  Různé

8.  Závěr



1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 22. 6. 2022 a bylo 
usnášení schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 18.00 hodin. 
Byl navržen 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. 1/6/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje   zapisovatelku 
Kunáškovou Ivanu, ověřovatele zápisu Tvrdíka Josefa a Kunáškovou Jaroslavu
a  schvaluje navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

2.  Starosta obce informoval zastupitele o vývoji počtu obyvatel v obci Čejkovice a v 
okolních obcích  od prvního sčítání obyvatel v roce 1869 až po poslední v roce 2021.
V obci Čejkovice v roce 1869 bylo 254 obyvatel a v roce 2021 už jenom 33 obyvatel.

OZ bere na vědomí.

3.  Starosta navrhl zastupitelům projednat pořádání akce Letní grilování pod Dubem. 
Zastupitelé se dohodli uspořádat tuto akci v sobotu dne 6. srpna 2022 od 17,00 
hodin.

OZ bere na vědomí.

4.  Starosta obce informoval zastupitele o volbách do zastupitelstva obce a podání 
kandidátních listin, petice a prohlášení kandidátů a to nejpozději  do 19. srpna 2022.



OZ bere na vědomí.

5.  Starosta informoval zastupitele o vyhodnocení  akce Kácení máje. Kácení máje 
proběhlo 4. 6. 2022 od 18,00 hodin Pod Dubem.  Celkem se zúčastnilo asi 25 
občanů a chalupářů a  asi 10 dětí.  Akce proběhla v dobré náladě všech přítomných 
a byla vyhodnocena kladně.

OZ bere na vědomí.

6. Došlá pošta :

6.1.   Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-6027297/VB/02 
týkajícího se nového kabelového vedení NN

6.2. Dodatek č. 1  k původní smlouvě č. 266/2022 o pachtu pozemků pachtýři ZD 
Vysočina

7. Různé :

7.1.  Starosta předložil ke schválení :

a) celoročního hospodaření Svazku obcí DSO Plynofikace Ledečska za rok
2021

b) Závěrečný účet Svazku obcí DSO Plynofikace Ledečska za rok 2021,
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí DSO
Plynofikace Ledečska za rok 2021 „bez výhrad“

c) Účetní uzávěrku Svazku obcí DSO Plynofikace Ledečska k 31.12.2021

 Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo obce Čejkovice bere na vědomí projednání a schvaluje:

a) celoročního hospodaření Svazku obcí DSO Plynofikace Ledečska za rok
2021



b) Závěrečný účet Svazku obcí DSO Plynofikace Ledečska za rok 2021,
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí DSO
Plynofikace Ledečska za rok 2021 „bez výhrad“

c) Účetní uzávěrku Svazku obcí DSO Plynofikace Ledečska k 31. 12. 2021 

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

Usnesení č. 2/6/2022 -   Zastupitelstvo obce Čejkovice bere na vědomí 
projednání a schvaluje:

a) celoročního hospodaření Svazku obcí DSO Plynofikace Ledečska za rok
2021

b) Závěrečný účet Svazku obcí DSO Plynofikace Ledečska za rok 2021,
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí DSO
Plynofikace Ledečska za rok 2021 „bez výhrad“

c) Účetní uzávěrku Svazku obcí DSO Plynofikace Ledečska k 31. 12. 2021   

Usnesení bylo přijato. 

7.2.   Starosta předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu o zřízení věcného 
břemene-služebnosti č. IV-12-6027297/VB/02 týkajícího se nového kabelového 
vedení NN

 Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 
IV-12-6027297/VB/02 týkajícího se nového kabelového vedení NN

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

Usnesení č. 3/6/2022 - Zastupitelstvo obce schvaluje   Smlouvu o zřízení 
věcného břemene-služebnosti č. IV-12-6027297/VB/02    týkajícího se nového 
kabelového vedení NN

Usnesení bylo přijato. 



7.3.   Starosta předložil zastupitelům ke schválení Dodatek č. 1  k původní smlouvě č.
266/2022 o pachtu pozemků pachtýři ZD Vysočina. Dodatek č. 1 navyšuje nájem a 
daň  za výměru  7, 5749  ha   obecních pozemků  na 30 299,60- Kč/rok.

 Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1  k původní smlouvě č. 266/2022 o pachtu
pozemků pachtýři ZD Vysočina
.

Usnesení č. 4/6/2022 - Zastupitelstvo obce schvaluje   Dodatek č. 1  k původní 
smlouvě č. 266/2022 o pachtu pozemků pachtýři ZD Vysočina.

Usnesení bylo přijato. 

8. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19,20 hodin .
Termín příštího zasedání :  27. 7.  2022 od 18,00 hodin .

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

Ověřili:

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

                  

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

       

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

V Čejkovicích dne:  4 . 7. 2022


