
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice  

ze dne 27. 7.  2016 

 

Přítomni:  

Ing.Kunášek Miroslav,  Kunášková Ivana, TvrdíkJosef, Kunášková Jaroslava 

(celkem přítomni 4 členové OZ) 

Omluveni: Flekal  Josef (žně) 

Hosté: 0 

 

 

Navržený program: 

1.  Zahájení 

2. Projednání letního grilování 

3. Projednání výstavby autobusové čekárny 

4. Došlá pošta 

5. Různé 

9. Závěr 

 

 

1. Zasedání OZ  zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 19,00 hod. Přivítal přítomné 

zastupitele. Byla navržena zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního 

zápisu – Tvrdík Josef  a Kunášek Miroslav. Starosta seznámil přítomné  s navrženým 

programem. Nikdo z přítomných členů nechtěl program doplnit či změnit, proto dal 

starosta o výše  navrženém hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro 4  Proti 0  Zdržel se 0 

   Usnesení č.1a/7/2016 – OZ souhlasí s navrženým  programem zasedání, 

zapisovatelkou a ověřovateli dnešního zápisu. 

 

 

 



2 . Letní grilování se uskuteční 6.8.2016 od 17,00 hod. Starosta zajistí zveřejnění 

pozvánek a ještě bude oznámeno místním rozhlasem. Sele je objednané v Krchlebech, 

dovoz zajistí p.Flekal Josef. 

 

3. Výstavba nové čekárny je dosud pozdržena. Smlouvy na věcná břemena jsou 

odeslány, čeká se na jejich navrácení z RWE. Po té bude dále jednáno dle již 

schváleného postupu. 

 

4. Došlá pošta 

4.1. Městský úřad Světlá nad Sáz. Zaslal Oznámení o zahájení vodoprávního řízení – 

upuštění od ústního jednání. Oznámení je zveřejněno na úřední desce. 

4.2. Od Ing. Snížka M. přišla nabídka na novou spisovou službu. Obec zatím objednávat 

nechce. 

 

5. Různé 

5.1. Nejstarší obyvatelka naší obce p.Marie Kunášková se dožívá životního jubilea 90let. 

Bude jí předán věcný dar, zajistí starosta a hospodářka. 

 

5.2.Na příštím zasedání bude sepsán zvací dopis p.Rajdlovi. OZ chce p.Rajdla vyzvat, 

aby si upravil svůj pozemek, který již delší dobu hyzdí vzhled obce. 

 

5.3. Bylo navrhnuto, aby se uskutečnil svoz nebezpečného – velkoobjemového odpadu. 

Tento návrh bude předmětem dalšího jednání na příštím zasedání 

 

5.4. Starosta poděkoval paní Jaroslavě Kunáškové za úpravu zeleně na návsi. 

 

5.5. Je třeba vyčistit cestu k Dobrovítovu. Pan Tvrdík J. zjistí v ZD Vysočina, zda nám tuto  

službu mohou provést. Na příštím zasedání podá informaci. 

 

 

 

 

 



9. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,30 hod.  

 

Termín příštího zasedání: 31.8. 2016 od 19,00hod na OÚ 

 

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

 

Ověřili: 

Ing. Kunášek Miroslav   …………………………………………………….. 

 

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

 

Podpis starosty(místostarosty):  ………………………………………………………. 

 

 

V Čejkovicích dne: 28. 7. 2016 

 

 

 

 

 

 


