
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice 

ze dne 19. 12 . 2018 

 

Přítomni: 

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

Celkem přítomno: 5 členů OZ 

 

 

Navržený program jednání: 

 Program:  
1. Zahájení,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
2. Schválení rozpočtu na rok 2019 
3. Rozpočtové opatření č. 5 
4. Projednání poplatků za odpady pro rok 2019 
5. Projednání inventur k  31.12.2018 
6. Pozemkové úpravy Chlum - informace 
7. Revize katastru nemovitostí - informace 
8. Zajištění akce – rozloučení s rokem 2018 
9. GDPR – kontrola 
10. Kalendáře – zajištění  
11. Zajištění zimní údržby silnic – informace 
12. Strategický rozvojový dokument obce – informace 
13. Dopravní zrcadlo  
14. Došlá pošta 
15. Různé 
16. Závěr 
 

Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 12.12. 2018 a bylo usnášení 

schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 18,00 hod. Byla navržena 

zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního zápisu – Ing. Kunášek Miroslav a 

Kunášková Jaroslava. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 

Nikdo nechtěl program doplnit ani změnit. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu Ing. 

Kunáška Miroslava a Kunáškovou Jaroslavu a schvaluje navržený program jednání. 

 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 



Usnesení č. 1/12/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu 

Kunáškovou, ověřovatele zápisu Ing. Kunáška Miroslava  a Kunáškovou Jaroslavu a 

schvaluje navržený program jednání. 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

2 .  Návrh na rozpočet roku 2019 byl zveřejněn na úřední desce od 29.11.2018 do 

18.12.2018. Návrh byl předložen jako schodkový. Žádné připomínky ze strany občanů 

nebyly. Proto byl návrh  předložen ke schválení. 

 Návrh  usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet na rok 2019. Příjmy  činí 765 000 

Kč,výdaje 900 000 Kč. Schodek ve výši 135 000 Kč bude kryt z vlastních zdrojů. 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 

 Usnesení č. 2/12/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet  na rok 

2019 Příjmy  činí 765 000 Kč,výdaje 900 000 Kč. Schodek ve výši 135 000 Kč bude kryt 

z vlastních zdrojů. 

 

 Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Hospodářka předložila ke schválení návrh na rozpočtové opatření č.5 

 

 

Návrh  usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 

Usnesení č. 3/12/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 

Usnesení bylo přijato 

 

4.Poplatky za odpady a psy pro rok 2019 – starosta podal návrh, aby byly ve stejné výši jako 

v roce 2018. To je.: 

 

 



Za  1 obyvatele trvale bydlícího 400,-Kč 

Za rekreační objekt   850,-Kč 

Za psa       50,-Kč 

Za druhého psa   100,-Kč 

 

Návrh  usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje výši poplatků pro rok 2019 takto: 

Za  1 obyvatele trvale bydlícího 400,-Kč 

Za rekreační objekt   850,-Kč 

Za psa       50,-Kč 

Za druhého psa   100,-Kč 

 

 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 

Usnesení č. 4/12/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje výši poplatků pro rok 2019 

takto: 

Za  1 obyvatele trvale bydlícího 400,-Kč 

Za rekreační objekt   850,-Kč 

Za psa       50,-Kč 

Za druhého psa   100,-Kč 

 

Usnesení bylo přijato 

 

5. Byly projednány inventury k 31.12.2018. Inventarizační komise bude pracovat na základě 

Příkazu č. 1/2018 ve složení: 

Předseda: Tvrdík Josef 

Člen:  Kunášková Jaroslava 

Člen:   Kunášková Ivana 

 

Fyzické inventury budou vykonány 6. 1. 2019. 

 

OZ bere na vědomí 

 

6. Pozemkové úpravy v k. ú. Chlum u Zbýšova 

Starosta a místostarosta byli na jednání ve Zbýšově o úpravě hranic mezi obcemi Čejkovice 

a Chlum. Tyto úpravy budou zaslané všem zúčastněným stranám k odsouhlasení. 

 

OZ bere na vědomí 

 

7. Revize katastru nemovitostí není dosud dokončena. Geodetka postupně jedná se všemi 



účastníky. 

 

OZ bere na vědomí 

 

8. Rozloučení s rokem 2018 se uskuteční na obecním úřadě dne 28.12. 2018 od 18,00 hod. 

Pohoštění zajistí starosta. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 

9. GDPR – proběhl audit. Máme vše v pořádku, jen je třeba doplnit informace na webových 

stránkách. Zajistí starosta. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 

 

10. Budou zakoupeny kalendáře, do každé rodiny jeden kus. Distribuci zajistí starosta a paní 

J. Kunášková. Zároveň budou předány pozvánky na Rozloučení s rokem 2018. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 

11. Starosta podal návrh, aby byla zimní údržba silnic a obecních cest objednána u 

společnosti Silnice Čáslav a. s. A  ZD Vysočina Zbýšov. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh, aby byla zimní údržba silnic a obecních cest objednána 

u společnosti Silnice Čáslav a. s. a  ZD Vysočina Zbýšov. 

 

 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 

Usnesení č. 5/12/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje návrh, aby byla zimní údržba 

silnic a obecních cest objednána u společnosti Silnice Čáslav a. s. a ZD Vysočina 

Zbýšov. 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

 



12. Starosta informoval přítomné, že obec musí mít vypracovaný  Strategický  rozvojový 

dokument obce, abychom mohli případně žádat o dotace. Toto bude předmětem dalšího 

jednání. 

 

OZ bere na vědomí 

 

13. Starosta informoval přítomné, že má domluvenou schůzku s  dopravním Ing. Loudou. 

Bude se řešit možnost umístění dopravního zrcadla v naší obci. O průběhu jednání bude 

starosta informovat na příštím zasedání. 

 

 

OZ bere na vědomí 

 

 

14.Došlá pošta 

 

 

15. Různé  

15.1.  Starosta informoval o průběhu zasedání MAS Lípa. Hovořilo se o možnostech zajištění 

vody v obci.  Starosta navštíví vodohospodářskou společnost  a zjistí potřebné informace k 

vytvoření studie proveditelnosti vodovodu pro obec Čejkovice.  

 

OZ bere na vědomí 

 

15.2. Odsouhlasení věcného břemene 

Starosta podal návrh na odsouhlasení věcného břemene č. IE-12-6003398/5 – rekonstrukce 

Čejkovice NN a kNN. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje  věcné břemen5 č. IE-12-6003398/5 – rekonstrukce Čejkovice 

NN a kNN. 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 

Usnesení č. 6/12/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno č. IE-12-

6003398/5 – rekonstrukce Čejkovice NN a kNN. 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

15.3. Je třeba zakoupit vybavení na úklid (mop + kbelík). Zajistí starosta. 

 

OZ bere na vědomí 



16. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,00 hod. 

  

Termín příštího zasedání: 30. 1. 2019 od 18,00 hod. na obecním úřadě. 

 

 

 

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

 

Ověřili: 

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

 

 

Kunášková Jaroslava    ………………………………………………………. 

 

 

 

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

 

 

V Čejkovicích dne: 19. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 


