
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice  

ze dne 26. 7 . 2017 

 

Přítomni:  

Ing.Kunášek Miroslav,  Kunášková Ivana,  Tvrdík Josef, Flekal Josef, Kunášková Jaroslava 

Celkem přítomno : 5 členů OZ 

Hosté: 0 

 

 

Program: 

1.  Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2.  Informace o stavbě autobusové čekárny 

3. Projednání organizace srazu občanů obce dne 5. 8. 2017 

4. Projednání daru k 75.výročí vzniku hasičského sboru ve Zbýšově 

5. Vyhodnocení brigády v obci 

6. Došlá pošta 

7. Různé  

8. Závěr 

 

 

 

1. Zasedání OZ  zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 19,00 hod.Zasedání se konalo 

na základě pozvánky ze dne 19 .7. 2017. Přivítal přítomné zastupitele. Byla navržena 

zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního zápisu – Flekal Josef a 

Tvrdík Josef. Starosta seznámil přítomné  s plánovaným programem  zasedání. Nikdo 

z přítomných členů nechtěl program doplnit,ani změnit, proto dal starosta o výše  

navrženém hlasovat. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje  zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu 

Josefa Flekala a Josefa Tvrdíka  a schvaluje navržený program jednání. 

 



 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 

 Usnesení č.1/7/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje  zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, 

ověřovatele zápisu Josefa Flekala a Josefa Tvrdíka a schvaluje navržený program jednání. 

 

 

2.  Starosta informoval, že stavebnice čekárny  by měla být vyrobena 16.8.2017, ještě bude 

telefonicky ověřeno. Příští týden se uskuteční jednání s  p.Rokosem o ceně výstavby 

čekárny. 

OZ bere na vědomí 

 

3. Letní grilování se uskuteční 5.8. 2017. Každý z členů obdržel úkoly, které mají zajistit 

zdárný průběh akce. Pozvánka na toto setkání je již zveřejněna. 

OZ bere na vědomí 

 

4. Dne 30. září 2017 se uskuteční oslava k 75.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve 

Zbýšově. V této souvislosti požádal starosta SDH o sponzorský dar, který bude použit na 

materiálně – technické zabezpečení oslav. Starosta Ing.Kunášek navrhl výši daru 2.000,-Kč 

a dal o tomto hlasovat. 

Návrh usnesení:  

OZ schvaluje výši daru 2.000,-Kč pro Sbor dobrovolných hasičů ve Zbýšově. 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení č.2/7/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje  výši daru 2.000,- Kč pro Sbor 

dobrovolných hasičů ve Zbýšově. 

5. Brigáda na úpravu obecních prostor se uskutečnila dle plánu dne 8.7. 2017. Byly vyčištěny 

všechny vstupy do kanalizace, posekány traviny, křoviny. Byl připraven prostor na louce pro 

grilování. Účast byla hojná. 

 6. Došlá pošta 

6.1. Společnost ARRIVA ČR zaslala žádost o zaslání aktuálních kontaktů vzhledem 

k přechodu na nový informační systém. O dopadech změn budeme informováni v průběhu 

srpna.Odpověď zajistí starosta. 

OZ bere na vědomí 

 



6. 2.Společnost ARRIVA  zaslala vyúčtování dopravní obslužnosti za 2.čtvrtletí 2017. 

OZ bere na vědomí 

 

6.3. Krajský úřad nepovoluje výjimku  a neuděluje souhlas k vypouštění čmeláka zemního 

p.J.Pipkovi. 

OZ bere na vědomí 

 

6.4. Obdrželi jsme Metodiku a Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR , které se budou konat 20. – 21. 10. 2017. 

OZ bere na vědomí 

 

 

7. Různé  

7.1.   Je třeba zakoupit roxory a vyrobit mříž na kanálovou vpusť před domem popisným 

č.29. Zajistí starosta a místostarosta. 

OZ bere na vědomí 

 

7.2. V  souvislosti s výstavbou nové  čekárny nabízí obec k odprodeji starou autobusovou 

čekárnu. O tomto záměru budou občané informováni. Oznámení bude zveřejněno na úřední 

desce – systém výběrového řízení. 

OZ bere na vědomí 

 

 

 

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

Termín příštího zasedání: 30. 8. 2017 od 19 hod. 

 

 

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

 

 



Ověřili: 

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

 

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

 

Starosta(místostarosta)   ………………………………………………………. 

 

 

 

V Čejkovicích dne: 26. 7. 2017 

 

 

 

 

 

 


