
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice 

ze dne 25. 4 . 2018 

 

Přítomni: 

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

Celkem přítomno 5 členů OZ 

Hosté: 0 

 

 
Program: 

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. GDPR – nutné investice 

3. Revize katastru – informace o geodetickém zaměření 

4. Projednání jarní brigády – termín, zajištění, seznam prací 

5. Projednání akce – Pálení čarodějnic 

6. Projednání akce – Stavění máje 

7. Zkouška grilu – termín, zajištění 

8. Informace o opravě vývěsky 

9. Došlá pošta 

10.Závěr 

 

 

Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 18. 4. 2018 a bylo usnášení 

schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 19,00 hod. Byla navržena 

zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního zápisu – Tvrdík Josef 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 Josefa 

Tvrdíka  a Jaroslavu Kunáškovou a schvaluje navržený program jednání. 

 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 



Usnesení č.1/4/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, 

ověřovatele zápisu Josefa Tvrdíka a Jaroslavu Kunáškovou a schvaluje navržený 

program jednání. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2 . Starosta seznámil přítomné s nutností nákupu vybavení OÚ z důvodu účinnosti GDPR od 

25.5.2018. Je třeba zakoupit uzamykatelnou plechovou skříň, mobilní telefon na 8místné 

heslo, pokladnu na klíče. Zabezpečit dveře, zabezpečit PC heslem,IT pracovník musí 

podepsat mlčenlivost. 

 OZ bere na vědomí 

 

3.  Revize katastru –  je třeba provést geodetická zaměření(nesoulad skutečnosti s údaji 

v KN). Zatím jsme obdrželi jednu cenovou nabídku od geodeta p.Vosyky. Ještě čekáme na 

další. Po té bude vybrána výhodnější nabídka a budou osloveni občané, zda mají zájem se 

k hromadné nabídce připojit( množstevní sleva). 

 

4. Jarní brigáda se uskuteční 5. 5. 2018 od 9,00hod.Je třeba upravit pozemek okolo čekárny, 

zasít trávu, vystříhat křoviny, upravit ohniště pod dubem, posekat trávu okolo kapličky a OÚ 
a na horní návsi, vyčistit zeleň na návsi. Oznámení o konání bude zveřejněno, též vyhlášeno 
místním rozhlasem. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 

5.   Pálení čarodějnic se bude konat 30. 4. od 17,00hod. na Skále, v případě nepříz-
nivého počasí pod Dubem. Oznámení o konání bude zveřejněno, též vyhlášeno místním 

rozhlasem. 

 

 OZ bere na vědomí 

 

6.  Stavění máje se bude konat 5.5. 2018 od 16,00hod. Bude se konat soutěž pro 
děti v kreslení. Oznámení o konání bude zveřejněno, též vyhlášeno místním rozhlasem. 

 

OZ bere na vědomí 

 

  



7. Zkouška - vypálení grilu se uskuteční při jarní brigádě pod Dubem. 

OZ bere na vědomí 

 

8. Je třeba vyměnit plexisklo na úřední desce. Stávající je již nevyhovující. Bude zakoupena 

polykarbonátová deska, cena cca 1.000,- Kč. Zajistí starosta. 

OZ bere na vědomí 

 

 

 

9. Došlá pošta 

9.1. Obdrželi jsme od Sdružení místních samospráv vítací dopis včetně sdělení kontaktního 

emailu. 

OZ bere na vědomí 

 

9.2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal žádost o vyplnění tabulky 

(bezúplatný převod pozemků na skále). Zajistí starosta. 

OZ bere na vědomí 

 

9.3. Státní pozemkový úřad H.Brod zaslal pozvánku ke zjišťování průběhu hranic pozemků – 

za obec jedná Ing. Kronovit – předseda LD Chraňbož. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 

 

10.Je třeba nakoupit občerstvení na stavění máje a odměny do soutěže pro děti. 

     Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,30hod. 

  

 

Termín příštího zasedání: 30. 5. 2018 od 19hod. 

 

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

 

 



Ověřili: 

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

 

 

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

 

 

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

 

V Čejkovicích dne: 25. 4. 2018 

 

 

 

 

 

 


