
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  31. 8.  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 volbách do obecního zastupitelstva a senátu     

3.  Vyhodnocení akce  Letní grilování pod Dubem

4.  Nová nabídka na zajištění GBPR 

5.  Došlá pošta

6.  Různé

7.  Závěr

1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 24. 8. 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. 1/8/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje   zapisovatelku 
Kunáškovou Ivanu, ověřovatele zápisu Flekala Josefa  a Tvrdíka Josefa a  
schvaluje navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

2.  Starosta obce informoval zastupitele o složení okrskové volební komise, která se 
skládá ze 3 občanů trvale bydlících v obci Čejkovice a jednoho delegovaného člena 
za  stranu KSČM.  Školeni předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskové volební
komise proběhne dne 12. 9. 2022 v Čáslavi od 9.00 hodin.

OZ bere na vědomí.

3.  Starosta vyhodnotil akci Letní grilování pod Dubem. Akce se zúčastnili místní 
občané i chalupáři a jejich děti v obvyklém počtu, jako v  minulosti. Děti hráli různé 
hry. Počasí bohužel nebylo úplně optimální.  Akci starosta považuje za vydařenou a 
děkuje zastupitelům za pomoc při její organizaci.

OZ bere na vědomí.

4. Starosta informoval o nabídce společnosti   Váš Pověřenec s. r. o.,  IČ: 17262933  
se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3 o zajištění pověřence pro 



ochranu osobních údajů pro obec Čejkovice. Tato službu nyní zajišťuje pověřenec za 
částku 600,- Kč bez DPH za měsíc. Tato firma  tuto službu nabízí za částku 250,- Kč 
bez DPH za měsíc. Starosta navrhuje v rámci úspor přejít k této nové firmě. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přejít ke společnosti   Váš Pověřenec s. r. o.   o 
zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Čejkovice za částku  250,- 
Kč bez DPH za měsíc.

Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se

Usnesení č. 2/8/2022 - Zastupitelstvo obce schvaluje přejít ke   společnosti   Váš 
Pověřenec s. r. o.       o zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec 
Čejkovice za částku  250,- Kč bez DPH za měsíc.

Usnesení bylo přijato

6. Došlá pošta :

6.1. Metodické pokyny k volbám do Zastupitelstev obcí a Senátu.

7. Různé :

7.1. Dne 3. 9. 2022 proběhne branný závod Junáků z Českého Brodu přes obec 
Čejkovice  s jednou disciplínou pod Dubem. Akce se zúčastní postupně 12 družstev 
po 3 junácích.  Zástupce junáků zažádal o povolení této akce starostu obce, majitele 
pozemku a pronajímatele pozemku u Dubu. Všichni tuto akci odsouhlasili s 
podmínkou uvedení tohoto prostoru do původního stavu.

OZ bere na vědomí.

8. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19,20 hodin .
Termín příštího zasedání :  bude sdělen po prvním zasedání nového zastupitelstva

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



Ověřili:

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

                  

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

       

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

V Čejkovicích dne:  5. 9. 2022


