
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  22. 2.  2023

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, schválení programu

2.  Přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 - informace , nápravná opatření

3.  Výběrové řízení na ředitele LD Chraňbož - informace
 
4.  Smlouva o využití obecního odpadového hospodářství a zajištění zpětného   odběru 
elektrozařízení – informace

5.  Dotazník EKO-KOM – informace

6. Jarní brigáda v obci - stanovení termínu a prací 

7.  Došlá pošta

8.  Různé

9.  Závěr



1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 15. 2. 2023 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 
Pátek Roman. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
Zastupitelka paní Kunášková Ivana navrhla program doplnit o další bod a to schválení 
rozpočtového opatření  č. 2 z důvodu vratky nevyčerpané zálohy z roku 2022 na volbu 
prezidenta ČR.

Nově navržený program :

1.  Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.  Přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 - informace , nápravná opatření

3.  Výběrové řízení na ředitele LD Chraňbož - informace
 
4.  Smlouva o využití obecního odpadového hospodářství a zajištění zpětného   odběru 
elektrozařízení – informace

5.  Dotazník EKO-KOM – informace

6. Jarní brigáda v obci - stanovení termínu a prací 

7.  Rozpočtové opatření č. 2/2023

8.  Došlá pošta

9.  Různé

10.  Závěr

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Kunáškovou Ivanu, ověřovatele zápisu 
Flekala Josefa  a Pátka Romana a  schvaluje nově navržený program  zasedání. 

Hlasování:



Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/2/2023 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Kunáškovou 
Ivanu, ověřovatele zápisu Flekala Josefa  a Pátka Romana a  schvaluje nově 
navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

2.  Starosta seznámil zastupitele se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2022.
Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny následující chyby a nedostatky – 
porušeny níže uvedené předpisy:

1. Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - §72 odst.5 – odměny
neuvolněných členů zastupitelstva byly za měsíc říjen vypláceny v nesprávné výši

2. Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - § 72 odst.2 – 
zastupitelstvo obce schválilo 26. 1. 2022 výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva 
nesprávně se zpětnou účinností od 1. 1. 2022

3. Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - § 84 odst.2 písm. p) 
– zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi 
obcí a členkou zastupitelstva v případě Dohody o provedení práce ze dne 1. 1. 2022 
včetně Dodatků č.1. a č.2.  .

Návrh na nápravná  opatření:

K bodu 1. a k bodu  2.  obec přijímá taková opatření, aby se do budoucna zamezilo 
opakování nezákonných postupů – odpovědné osoby budou vždy  dodržovat povinnosti 
stanovené příslušnými ustanoveními Zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

K bodu  č. 3.  – Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje  pracovněprávní vztah mezi 
obcí a zastupitelkou obce  I. K.  na zpracování účetnictví.

  
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje tato nápravná opatření:



 K bodu 1. a k bodu  2.  obec přijímá taková opatření, aby se do budoucna zamezilo 
opakování nezákonných postupů – odpovědné osoby budou vždy  dodržovat povinnosti 
stanovené příslušnými ustanoveními Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

K bodu  č. 3 – Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje pracovněprávní vztah mezi obcí 
a zastupitelkou obce  I. K. na zpracování účetnictví.
  

Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 2/2/2023– Zastupitelstvo obce schvaluje tato nápravná opatření:
K     bodu 1. a k     bodu  2. obec přijímá taková opatření, aby se do budoucna zamezilo 
opakování nezákonných postupů – odpovědné osoby budou dodržovat povinnosti
stanovené příslušnými ustanoveními Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
K     bodu  č. 3 – Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje pracovněprávní vztah 
mezi obcí a zastupitelkou obce  I. K.  na zpracování účetnictví 

Usnesení bylo přijato.

3.  Starosta seznámil zastupitele  s výběrovým řízením na ředitele LD Chraňbož a jejich 
podmínkami pro tuto funkci. Nemáme požadavek je měnit nebo doplnit.

OZ bere na vědomí.

4.  Starosta informoval zastupitele  o smlouvě o využití obecního odpadového 
hospodářství a zajištění zpětného  odběru elektrozařízení s firmou Elektrowin  a. s. , 
která likviduje elektrozařízení,  která sváží firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.  
a proto je nutné ji uzavřít.  Toto zařídí starosta obce.

OZ bere na vědomí.

5.  Starosta seznámil zastupitele s vyplněním dotazníku firmy EKO – KOM  a. s.  



ohledně odpadového hospodářství naší obce. Dále seznámil  zastupitele s  jednotlivými 
komoditami odpadů, jejich množstvím a cenou za uložení.

OZ bere na vědomí.

6.  Termín jarní brigády vzhledem ke špatnému počasí bude stanoven na  příštím 
zasedání zastupitelstva.

OZ bere na vědomí.

7. Hospodářka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2023 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023  
Hlasování:

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 3/2/2023 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023

Usnesení bylo přijato.

8. Došlá pošta :

8.1. Finanční úřad pro SK zaslal  Žádost o odsouhlasení výnosů daní převedených v 
roce 2022. Zajistí účetní.

OZ bere na vědomí.

8.2.  Krajský úřad  SK zaslal Termíny k předávání výkazů roku 2023 do CSÚIS .



OZ bere na vědomí.

8.3.  SUDOP Praha zaslal sdělení o předběžném  geotechnickém  a hydrogeologickém 
průzkumu pro stavbu VRT.

OZ bere na vědomí.

8.4. Správa železnic  zaslala informace o  průběhu přípravy úseku VTR Poříčany – 
Světlá nad Sázavou.

OZ bere na vědomí.

8.5.  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal Seznam nedostatečně 
identifikovaných vlastníků se žádostí o zveřejnění. Seznam bude zveřejněn na úřední 
desce obce a též na webových stránkách obce na adrese www. cejkovice-caslav.cz

OZ bere na vědomí.

9. Různé :

9.1. Starostovi obce byl předán věcný dar k jeho životnímu jubileu.

OZ bere na vědomí.

10. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19,30 hodin .
Termín příštího zasedání :  29. 3.  2023 od 18,00 hodin .

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



Ověřili :

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

                  

                Pátek Roman            …..........………………………………………………… 

       

                Starosta :                  .….……………………………………………………….

 

V Čejkovicích dne :  28. 2. 2023


