
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice 

ze dne 25. 7 . 2018 

 

Přítomni: 

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

Celkem přítomno: 5 členů OZ 

Hosté: 0 

 

Navržený program jednání: 

1. Zahájení 

2. GDPR - informace 

3. Revize katastru- zaměření geodeta 

4. Prázdninové grilování prasete – zajištění akce 

5. Volby do obecních zastupitelstev - zajištění 

6. Došlá pošta 

7.Diskuse, různé 

8. Závěr 

 

Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 18. 7. 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.1/7/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, 

ověřovatele zápisu Josefa Tvrdíka a Jaroslavu Kunáškovou a schvaluje navržený 

program jednání. 

Usnesení bylo přijato. 

 



2 . Ke dni konání zasedání nejsou známy žádné nové informace, bude předmětem jednání 

na příštím zasedání. 

 OZ bere na vědomí 

 

3.  Starosta sdělil, že plánované geodetické zaměření se uskutečnilo v sobotu, 14.7.2018. 

Ještě zbývá zaměření u tří domů, uskuteční se dle telefonické domluvy. 

OZ bere na vědomí 

 

 

 

4. Prázdninové grilování se uskuteční dne 28.7.2018 od 17,00hod. na obvyklém místě. 
Oznámení o konání akce je již zveřejněno, organizačně bude zajištěno všemi členy OZ. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 

 

5. Volby do obecních zastupitelstev se budou konat ve dnech 5. -6. 10.2018. Do volební 

komise předběžně přislíbili účast dvě osoby, které již mají zkušenosti z předešlých voleb. 

Bude třeba zajistit další dva členy volební komise. 

 OZ bere na vědomí 

 

6.  Došlá pošta 

6.1. V souvislosti s volbami do obecních zastupitelstev zaslalo ministerstvo vnitra opatření 

k lepšímu organizačně technickému zajištění voleb. Zdůraznilo nezbytnost obsazovat volební 

komise zkušenými a zodpovědnými osobami. 

 OZ bere na vědomí 

 

6.2. Český statistický úřad zaslal žádost o vyplnění výkazu Budovy 1-99, termín do 

31.10.2018. Zajistí starosta. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 



7. Diskuse, různé 

7.1.  starosta informoval přítomné o jednání na odboru dopravy v souvislosti s bezpečností 

na komunikaci v obci. Není zde  možné instalovat zpomalovací pás. Doporučení k omezení 

rychlosti byla obyvatelům předána. 

OZ bere na vědomí 

 

 

 

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

  

Termín příštího zasedání: 29. 8. 2018 od 19hod. 

 

 

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

 

Ověřili: 

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

 

 

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

 

 

 

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

 

V Čejkovicích dne: 25. 7. 2018 

 

 

 

 



 

 


