
O B E C    Č E J K O V I C E ,   č. p. 40 ,  286 01  Čáslav

Zápis z ustavujícího zasedání  zastupitelstva  konaného dne 19. 10. 2022  v 18,00 hod. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šest členů zvolených při volbách do obecních zastupitelstvech ve dnech 23. –  24. 10. 2022 se sešlo  19. 10. 2022  v 18,00 hod. 
na ustavujícím zasedání. Toto zasedání  bylo svoláno pozvánkou  dne 12. 10. 2022.

Místo konání – zasedací místnost Obecního úřadu Čejkovice č. p. 40 .

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

Zastupitelstvo obce je pětičlenné, do zastupitelstva postoupilo 5 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů.

Program:

1. Složení slibu členů zastupitelstva obce Čejkovice :

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích 
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.  Schválení programu 

4. Volba starosty a místostarosty :

    a)  určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

    b)  určení způsobu volby starosty a místostarosty

    c)  volba starosty

    d)  volba místostarosty

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru :

    a)  určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

    b)  volba předsedy finančního výboru

    c)  volba předsedy kontrolního výboru

    d)  volba členů finančního výboru

    e)  volba členů kontrolního výboru



6. Zřízení sociální komise :

    a)  určení počtu členů sociální komise

    b)  volba předsedy sociální komise 

    c)  volba členů sociální komise 

   

7.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

8. Podpisové vzory - určeni správce rozpočtu

9. Plán termínů jednání zastupitelstva do 30. 6. 2023

10. Diskuse

11.  Závěr

1.  Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno dne 19. 10. 2022 v 18,00 hod. dosavadním starostou Ing. Kunáškem Miroslavem na 
základě pozvánky ze dne 12. 10. 2022 a bylo usnášení schopné. 

 Všichni členové nového zastupitelstva složili slib člena zastupitelstva obce Čejkovice  -  viz Příloha č. 1.  tohoto   zápisu.

 2.  Byla určena zapisovatelka – Ivana Kunášková, ověřovatelé dnešního zápisu – Josef  Flekal a Josef Tvrdík  a podán  návrh na 
program jednání dnešního zasedání.                

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou , ověřovatele zápisu Josefa Flekala a Josefa Tvrdíka a schvaluje 
navržený program jednání.

      Hlasovalo členů pro 5

             Hlasovalo členů proti 0

      Zdržel se hlasování 0

Usnesení č. 1/10/2022 – zastupitelstvo obce schvaluje  zapisovatelku  Ivanu Kunáškovou a  ověřovatele zápisu Josefa 
Flekala a Josefa Flekala schvaluje navržený program jednání. 

Usnesení bylo přijato.



 3.  Dalším bodem programu bylo schválení navrženého programu.

 Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program ustavujícího zasedání .

              Hlasovalo členů pro              5

              Hlasovalo členů proti              0

       Zdržel se hlasování                        0

Usnesení č. 2/10/2022 – zastupitelstvo obce schvaluje navržený program ustavujícího zasedání .

 Usnesení bylo přijato. 

4.  Dalším bodem programu byla volba starosty, místostarosty,  předsedů  a  členů  kontrolní , finanční a sociální  komise. Volba 
byla veřejná. U všech členů obecního zastupitelstva se bude jednat o neuvolněné funkce.

a)  Zastupitelé se dohodli, že všechny funkce budou v zastupitelstvu neuvolněné.

b)  Volba jednotlivích funkcí v zastupitelstvu bude veřejná.
  

  
        
c)  Byl podán  návrh na starostu Ing. Miroslav Kunášek.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo volí starostu obce Ing. Miroslava Kunáška.

             Hlasovalo členů pro 5

             Hlasovalo členů proti 0

      Zdržel se hlasování 0

Usnesení č. 3/10/2022 – zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Miroslava Kunáška starostou obce

Usnesení bylo přijato.

d)   Byl podán  návrh na místostarostu Josef Flekal.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo volí místostarostu obce  Josefa Flekala.

             Hlasovalo členů pro 5

Hlasovalo členů proti 0

             Zdržel se hlasování 0

Usnesení č. 4/10/2022 – zastupitelstvo obce schvaluje Josefa Flekala místostarostou obce



Usnesení bylo přijato.

5.  Byl podán  návrh na  zřízení Finančního  a kontrolního  výboru.

a)  Zastupitelé se dohodli, že počet členů Finančního výboru bude tři  a Kontrolního výboru také tři.

b)  Byl podán  návrh na předsedu Finančního výboru Josef Tvrdík.

  Návrh usnesení:

Zastupitelstvo volí za  předsedu Finančního výboru Josefa Tvrdíka.

               Hlasovalo členů pro 5

Hlasovalo členů proti 0

               Zdržel se hlasování 0

   Usnesení č. 5/10/2022 – zastupitelstvo obce schvaluje   na funkci předsedy Finančního výboru Josefa Tvrdíka 

Usnesení bylo přijato. 

b)  Byl podán  návrh na předsedu Kontrolního výboru Roman Pátek.

  Návrh usnesení:

Zastupitelstvo volí za  předsedu Kontrolního výboru Josefa Tvrdíka.

               Hlasovalo členů pro 5

Hlasovalo členů proti 0

               Zdržel se hlasování 0

   Usnesení č. 6/10/2022 – zastupitelstvo obce schvaluje   na funkci předsedy Kontrolního výboru Romana Pátka

Usnesení bylo přijato. 

d)  Na členy Finančního výboru byly narženy  Ivana Poddaná a Jana Flekalová

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo volí na funkci členů Finančního výboru  Ivanu Poddanou a Janu Flekalovou.

             Hlasovalo členů pro 5

Hlasovalo členů proti 0

             Zdržel se hlasování 0

   Usnesení č. 7/10/2022 – zastupitelstvo obce schvaluje    za členy Finančního výboru Ivanu Poddanou a Janu Flekalovou.

Usnesení bylo přijato.



e)  Na členy Kontrolního výboru byly narženy  Marie Viktorová a Ivana Tvrdíková

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo volí na funkci členů Kotrolního výboru Marii Viktorovou a Ivanu Tvrdíkovou .

             Hlasovalo členů pro 5

Hlasovalo členů proti 0

             Zdržel se hlasování 0

   Usnesení č. 8/10/2022 – zastupitelstvo obce schvaluje    za členy Finančního výboru Ivanu Poddanou a Janu Flekalovou.

Usnesení bylo přijato.

6)  Byl podán  návrh na  zřízení Sociální  komise. Na funkci předsedy Kontrolní komise byla navržena Roman Pátek a za členy 
Ivana Tvrdíková a Marie Viktorová.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo volí na funkci předsedy finanční komise Romana Pátka a za členy Ivanu Tvrdíkovou a a Marii Viktorovou.

             Hlasovalo členů pro 5

             Hlasovalo členů proti 0

             Zdržel se hlasování 0

   Usnesení č. 9/10/2022 – zastupitelstvo obce schvaluje   na funkci předsedy Kontrolní komise Romana Pátka a za členy 
Ivanu Tvrdíkovou a Marii Viktorovou.

Usnesení bylo přijato.

6)  Byl podán  návrh na  zřízení Sociální  komise.

a)  Zastupitelé se dohodli, že počet členů Sociální komise bude jeden.

b)   Na funkci předsedy Sociálnílní komise byla navržena Ivana Kunášková.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo volí na funkci předsedy Sociální komise Ivanu Kunáškovou.

Hlasovalo členů pro 5

Hlasovalo členů proti 0



Zdržel se hlasování 0

   Usnesení č. 10/10/2022 – zastupitelstvo obce schvaluje   na funkci předsedy Sociální komise Ivanu Kunáškovou

Usnesení bylo přijato.

10.  Jako zástupce obce Čejkovice s podpisovým právem pro jednání s  Lesním  družstvem Chraňbož byl  navržen Josef Flekal , 
místostarosta obce Čejkovice
                                                              

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo volí na funkci zástupce obce Čejkovice s podpisovým právem pro jednání s  Lesním  družstvem Chraňbož 
místostarostu Josefa Flekala.

Hlasovalo členů pro 5
Hlasovalo členů proti 0
Zdržel se hlasování 0

Vedení  LD Chraňbož bude informováno o zvolení nového zástupce za obec Čejkovice.

Usnesení č. 11/10/2022 – OZ souhlasí se jmenováním zástupců  pro jednání s LD Chraňbož

Usnesení bylo přijato.

7.  Byl podán návrh na měsíční odměny zastupitelů a  účetní takto:

Starosta                  14.927,- Kč  - vypláceno měsíčně
Místostarosta      2.700,- Kč  - vypláceno měsíčně
Členové                    1.200,- Kč  - vypláceno měsíčně
Účetní                                                   7.200,- Kč  - vypláceno měsíčně

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje  měsíční odměny zastupitelů a účetní takto:

Starosta                  14.927,- Kč  - vypláceno měsíčně
Místostarosta      2.700,- Kč  - vypláceno měsíčně
Členové                    1.200,- Kč  - vypláceno měsíčně
Účetní                                                   7.200,- Kč  - vypláceno měsíčně

Hlasovalo členů pro 5
Hlasovalo členů proti 0
Zdržel se hlasování 0

Usnesení č. 11/10/2022 – OZ souhlasí s výší odměn pro zastupitele.

Usnesení bylo přijato.

Měsíční  odměny jsou částky před zdaněním . 

Odměny budou náležet od listopadu 2022.



8. Zastupitelé obce provedli podpisová vzory do tabulky.

Za správce rozpočtu byl zvolen

9.  Plán termínů zasedání zastupitelstva bude káždý měsíc, poslední středu v měsíci od 18.00 hod. v zasedací místnosti 
Obecního úřadu.

10.  Diskuse :

10.1.  V diskuzi byl dán návrh na zvolení zástupce obce Čejkovice  s podpisovým právem pro jednání s  Lesním  družstvem 
Chraňbož,který se volí  každoročně.

Jako zástupce obce Čejkovice s podpisovým právem pro jednání s  Lesním  družstvem Chraňbož byl  navržen Josef Flekal , 
místostarosta obce Čejkovice.
                                                              

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo volí na funkci zástupce obce Čejkovice s podpisovým právem pro jednání s  Lesním  družstvem Chraňbož 
místostarostu Josefa Flekala.

Hlasovalo členů pro 5
Hlasovalo členů proti 0
Zdržel se hlasování 0

Vedení  LD Chraňbož bude informováno o zvolení nového zástupce za obec Čejkovice.

Usnesení č. 12/10/2022 – OZ souhlasí se jmenováním zástupců  pro jednání s LD Chraňbož

Usnesení bylo přijato.

10.2.  Rozpočtové opatření

11. Závěr – ustavující zasedání ukončil starosta obce ve 20,00 hod.

Termín příštího zasedání :   30. 11. 2022 od 18,00 hod.

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

 

Ověřili :   Flekal Josef            ..…………………………………………....

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

                          podpis starosty                         ….............................................................



V  Čejkovicích dne   20. 10.  2022


