
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  30. 11.  2022

Přítomni:

Ing. Kunášek Miroslav,  Flekal Josef,  Kunášková Ivana, Tvrdík Josef,  Pátek Roman

Celkem přítomno :  5 členů obecního zastupitelstva  ( OZ )

Navržený program jednání:

Program :

1.  Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.  Návrh na rozpočet pro rok 2023

3.  Návrh na střednědobý výhled pro rok  2027

4.  Informace o členské schůzi LD Chraňbož   

5.  Rozpočtové opatření č. 3/2022

6.  Zimní údržba - ZD Vysočina Zbýšov

7.  Zimní údržba - Silnice Čáslav – Holding, a. s.

8.  Informace o členské schůzi DSO plynofikace Ledečko

9.  Došlá pošta

10.  Různé

11. Závěr



1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 23. 11. 2022 a bylo 
usnášení schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 18.00 hodin. 
Byla navržena zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé  zápisu – Flekal 
Josef a Tvrdík Josef. 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 Tvrdíka Josefa a  schvaluje navržený program jednání. 

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/11/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku 
Kunáškovou Ivanu, ověřovatele zápisu Flekala Josefa  a Tvrdíka Josefa a  
schvaluje navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

2.  Byl projednán návrh  na rozpočet na rok 2023 jako přebytkový. Příjmy 890tis. Kč, 
výdaje 790 tis.Kč.
   
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na rozpočet na rok 2023 jako přebytkový. Příjmy
890tis. Kč, výdaje 790 tis.Kč.

Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 2/11/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na rozpočet na rok
2023 jako přebytkový.Příjmy 890tis. Kč, výdaje 790 tis.Kč.

Usnesení bylo přijato.



3.  Starosta seznámil zastupitele s návrhem Střednědobého výhledu  na rok 2027.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Střednědobého výhledu  na rok 2027. 

Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 3/11/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Střednědobého 
výhledu  na rok 2027.

Usnesení bylo přijato.

4.  Starosta informoval zastupitele o členské schůzi LD Chraňbož, která se bude 
konat 8. 12. 2022 od 13.00 hodin, jako zástupce obce se zúčastní starosta a 
místostarosta.

OZ bere na vědomí.

5. Hospodářka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2022.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022.

Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 4/11/2022 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 
3/2022

Usnesení bylo přijato.



6.  Starosta navrhl objednání zimní údržby cest v obci u ZD Vysočina Zbýšov. 
Zajištění smlouvy o zimní údržbě cest v obci zajistí pan Josef Tvrdík.

OZ bere na vědomí.

7.  Starosta navrhl objednání zimní údržby cesta  a to posyp cest v případě náledí u 
firmy  Silnice Čáslav – Holding, a. s. . Objednávku  zajistí starosta.

OZ bere na vědomí.

8.  Starosta informoval zastupitele o členské schůzi DSO plynofikace Ledečsko, která
se bude konat 6. 12. 2022 od 18.00 hodin v Leštině,  jako zástupce obce se zúčastní 
starosta .

OZ bere na vědomí.

9. Došlá pošta :

9.1.  Žádost Nemocnice Čáslav o finanční příspěvek. Naše obec každoročně 
poskytuje finanční příspěvek nemocnici Čáslav, pro příští rok to bude částka 3.000,- 
Kč – již zohledněno v návrhu na rozpočet pro rok 2023.

 OZ bere na vědomí.

9.2.  ČEZ Distribuce, a. s.  oznámil přerušení dodávky elektrické energie ve dne 5. 
12. 2022 od 7.30 až do 15.30 hodin v obci Čejkovice. Starosta zajistí informování 
obyvatel pomocí webových stránek,  vývěsek v obci tak i přímo  občanům.

OZ bere na vědomí.

10. Různé :



10.1. Zastupitelka paní Ivana Kunášková za sociální komisi navrhla a to jako každý 
rok nákup kalendářů jako vánoční dárek pro trvale žijící rodiny v obci Čejkovice. 
Jedná se asi o 15 ks kalendářů. 

OZ bere na vědomí.

10.2.  Honební společenstvo Zbýšov v Čechách zaslalo žádost o číslo  obecního 
bankovního  účtu  za účelem proplacení nájemného z obecních honebních pozemků 
za období 2013-2022 .  Tuto žádost vyřídí starosta.

OZ bere na vědomí.

11. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19,15 hodin .
Termín příštího zasedání :  21. 12.  2022 od 18,00 hodin .

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

Ověřili:

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

                  

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

       

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

V Čejkovicích dne:  6. 12. 2022


