
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice

ze dne  25. 1.  2023

Přítomni:

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

Omluveni: Tvrdík Josef

Celkem přítomno :  4 členové obecního zastupitelstva  ( OZ )

Navržený program jednání:

Program :

1.  Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu

2.  Rozpočtové opatření č. 1/2023

3.  Zimní údržba - ZD Vysočina - smlouva

4.  Projednání  inventarizační zprávy k  31. 12. 2022 

5.  Prezidentské volby – informace

6.  Údržba obecních cest - informace

7.  Došlá pošta

8.  Různé

9.  Závěr



1.  Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 18. 1. 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 Romana. 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 Pátka Romana a  schvaluje navržený program jednání. 

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

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

Usnesení bylo přijato.

2. Hospodářka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2023.Je třeba upravit
skutečnou výši příspěvku na výkon státní správy. Pro naši obec se jedná o částku 
58.400,-Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023.

Hlasování:

Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 2/1/2023 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 
1/2023

Usnesení bylo přijato.



3. Starosta informoval zastupitele o uzavření smlouvy o zimní údržbě se společností 
ZD Výsočina Zbýšov .  Podmínky ve smlouvě jsou podobné jako v minulém roce.

OZ bere na vědomí.

4.   OZ bylo seznámeno s výsledky inventarizace majetku k  31. 12.  2021 a 
Inventarizační zprávou.  Inventarizační rozdíly nejsou. Inventarizační komise pouze 
doporučila technickou údržbu motorové pily a sekačky. Toto bude provedeno 
v jarních měsících, zajistí starosta.

OZ bere na vědomí.

5.  Starosta informoval zastupitele o konání  2. kola volby prezidenta ČR, které 
proběhne  27. – 28. 1.  2023 .  Zajištění voleb provede starosta obce.

OZ bere na vědomí.

6.  Starosta informoval zastupitele o  svém jednání s předsedou ZD Vysočina o 
opravě obecních cest poškozených podzimními pracemi na polích a dojednal jejich 
opravu u ZD Vysočina. 

OZ bere na vědomí.

7.  Došlá pošta :

7.1. Obdrželi jsme oznámení o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 
2022, které se bude konat 9. 2. 2023 v 8 hod. v sídle obce. Za obec se zúčastní 
starosta a hospodářka.

OZ bere na vědomí.



7.2. Krajský úřad zaslal tabulky finančního vypořádání dotací za rok 2022. Vyplnění a
odeslání zajistí hospodářka a starosta.Termín – do 5.2.2023.

OZ bere na vědomí.

8. Různé :

8.1.  Místostarosta informoval zastupitele o konání schůze LD Chraňbož dne 26. 1. 
2023 od 14.00 hodin v Leštině. Této schůze se zúčastní starosta a místostarosta 
obce.

OZ bere na vědomí.

8.2. Paní I.Kunášková( sociální komise) upozornila zastupitele na životní jubilea 
našich občanů v tomto roce. Jedná se o tři občany ( 60 a 2 x 70let), kterým bude 
zakoupen věcný dar. 

OZ bere na vědomí.

9. Závěr – Starosta  ukončil zasedání zastupitelstva v 19,00 hodin .

Termín příštího zasedání :  22. 2.  2023 od 18,00 hodin .

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

Ověřili:

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

                  

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

       

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

V Čejkovicích dne:  30. 1. 2023


