
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  30. 3.  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.  Prohlídka nové hranice po pozemkové úpravě katastru obce Chlum – 5. 4.  2022
     od 11,00 hodin

3.  Nová smlouva o pronájmu obecních pozemků ZD Vysočina po pozemkové úpravě
     katastru obce  Chlum

4.  Projednání možné pomoci Ukrajině 

5.  Rozpočtové opatření č. 1/2022

6.  Termín jarní brigády v obci a seznam prací
 
7.  Příprava na  přezkoumání hospodaření v obci (audit)

8.  Došlá pošta

9.  Různé

10.  Závěr



1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 23. 3. 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 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. 1/3/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje   zapisovatelku 
Kunáškovou Ivanu, ověřovatele zápisu Flekala Josefa a Kunáškovou 
Jaroslavu. a  schvaluje navržený program jednání.    

Usnesení bylo přijato.

2. Starosta informoval zastupitele  o prohlídce nové hranice po pozemkové upravě 
katastru obce Chlum, která se koná 5. 4. 2022 od 11,00 hodin. Za obec Čejkovice se 
zúčastní starosta.
   
OZ bere na vědomí.

 3.   Starosta informoval zastupitele  o nové smlouvě o pronájmu (pachtu) obecních 
pozemků  ZD Vysočina po pozemkové úpravě o katastru obce  Chlum. Nová výše 
nájemného je 15.112,-Kč/rok.
     
OZ bere na vědomí.

4. Obecní zastupitelstvo jednalo o možné pomoci  Ukrajině,  bude hledat vhodné 
řešení této pomoci.



OZ bere na vědomí.

5. OZ projednalo návrh na  rozpočtové opatření č. 1. Je třeba zohlednit skutečnou 
výši příspěvku na výkon státní správy, dar spolku VRTáci a skutečnou výši DPPO 
2021.

Návrh usnesení:
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 2/3/2022- OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1

Usnesení bylo přijato.

6. Starosta informoval  OZ  o  termínu jarní brigády a to 23. 4. 2022 od 9,00 hodin.
Oznámení o brigádě bude v dostatečném předstihu zveřejněno na úřední desce.

Seznam plánovaných prací: 

1. Úklid obecních prostor u kapličky, obecního úřadu, horní a spodní návsi
2. Zpevnění obecní cesty
3. Úklid okolo střelnice
 

OZ bere na vědomí.

7. Starosta informoval o přípravě na přezkoumání hospodaření za rok 2021 , který se
koná 14. 4. 2022 v 7,30 hodin na obecním úřadě. Za obec se zúčastní starosta a 
účetní.



OZ bere na vědomí.

8.  Došlá pošta :

8.1.Krajský úřad Středočeského kraje zaslal Veřejnou vyhlášku – oznámení 
veřejného projednání návrhu 9. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského 
kraje. Tato bude zveřejněna na úřední desce a též způsobem umožňující dálkový 
přístup.

OZ bere na vědomí.

9. Různé :

9.1. Účetní informovala o odeslání DPPO za rok 2021.

OZ bere na vědomí.

9.2. Je třeba kontaktovat další firmu, která by provedla opravu silnice v obci. 
Doposud žádná neměla zájem tuto práci provést. Bude oslovena Firma Fanta s.r.o.

OZ bere na vědomí

10. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,15 hodin .
Termín příštího zasedání :  27. 4. 2022 od 18,00 hodin .

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

Ověřili:



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

                  

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

       

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

V Čejkovicích dne:  2. 4. 2022


