
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice 

ze dne 27. 6 . 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 – informace 

3. Revize katastru – zaměření geodeta 

4. Dětský den a kácení máje - vyhodnocení 

5. Zkouška grilu - vyhodnocení 

6. Zajištění sekání trávy 

7. Smlouva – věcná břemena ČEZ 

8. Bezpečnost práce 

9. Došlá pošta 

10.Rozpočtové opatření 

11. Různé 

12. Závěr 

 

 

 

1. Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 20. 6. 2018 a bylo usnášení 

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

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

Tvrdík Josef. 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 Tvrdíka Josefa a schvaluje navržený program jednání. 

 



 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení č.1/6/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, 

ověřovatele zápisu Josefa Tvrdíka a Ing.Miroslava Kunáška  a schvaluje navržený 

program jednání. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2 . Dosud jsme neobdrželi od pověřence tabulku analýz činností v GDPR, bude předmětem 

jednání na příštím zasedání. 

OZ bere na vědomí 

 

3.  Revize katastru –  byla oslovena geodetka Ing.Hudcová. Zaměření přijede vykonat 

v sobotu dne 14.7. ve 13hod.Dosud se přihlásilo 12 majitelů nemovitostí. 

OZ bere na vědomí 

 

 

4. Dětský den a kácení máje proběhlo v pořádku,příště bude ještě postaven přístřešek pro 

případ špatného počasí.Účast byla hojná. 

. 

OZ bere na vědomí 

 

 

5.Při dětském dnu byl vyzkoušen nový gril.Nebyly shledány nedostatky.  

 

OZ bere na vědomí 

 

6. Na sekání trávy byla zakoupena nová sekačka. 

 

OZ bere na vědomí 

 

7. Byla projednána smlouva na zřízení věcného břemene –ČEZ. 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje doplněk k řízení vedený pod č.j.V-2657/2018-601. 



Usnesení č.2/6/2018 - Obecní zastupitelstvo schvaluje doplněk k řízení vedený pod 
č.j.V-2657/2018-601. 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

8. V souvislosti s potřebou služeb v oblasti bezpečnosti práce bude osloven p.Kruliš Pavel. 

 

 OZ bere na vědomí 

 

9.  Došlá pošta 

9.1. KÚ, odbor dopravy zaslal žádost o poskytnutí informací ve věci objednávky veřejných 
služeb v přepravě cestujících. Odpověď zajistí starosta. 

 

OZ bere na vědomí 

9.2. Společnost EKO-KOM zaslala poděkování za přispění ke zlepšování životního prostředí 

a osvědčení o úspoře emisí. 

OZ bere na vědomí 

 

10. Bylo projednáno rozpočtové opatření č. 3 

 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.3 

 

Usnesení č.3/6/2018 - Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.3 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

11.  Různé 

11.1. V souvislosti s nadcházejícími prázdninami a zvýšením počtu dětí v naší obci bylo 

projednáno možné omezení rychlosti na  veřejné komunikaci.Byl pověřen starosta, aby na 

odboru silniční dopravy zjistil, co můžeme pro bezpečnost na komunikaci zajistit.Zatím bude 

vydáno pouze doporučení pro obyvatele obce.Distribuci doporučení zajistí starosta a 

p.Jaroslava Kunášková. 

 

OZ bere na vědomí 

 



11.2. Starosta objedná kolaudaci veřejného osvětlení. 

OZ bere na vědomí 

 

11.3. Selátko na grilování je objednané v ZD Potěhy, cena 60Kč/kg. Dovoz zajistí 

místostarosta. Grilování se uskuteční 28.7.2018 od 17,00hod. 

 

OZ bere na vědomí 

 

11.4. Byla oslovena firma Gotych na opravu vpusti. Náš požadavek registruje, ale zatím 

nemá volný termín. 

OZ bere na vědomí 

 

11.5. Pan K.Havel má zájem o palivové dřevo, bude mu nabídnuto dřevo z polomů na skále. 

 

OZ bere na vědomí 

 

11.6. Kontrolní den proběhl dne 20.6., zúčastnil se starosta.Sdělil přítomným, že plánovaný 

koridor má být vybudován mezi obcemi Čejkovice a Dobrovítov, termín není dosud znám. 

 

OZ bere na vědomí 

 

11.7.Místostarosta informoval přítomné s obsahem jednání na zasedání LD Chraňbož. 

Původní návrh na výstavbu nové správní budovy LD a rodinného domu pro ředitele byl 

zamítnut. Byla vypracována nová studie, plánovaná cena je cca 13mil.Kč. 

OZ bere na vědomí 

 

 

 

12. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21,00hod. 

 

Termín příštího zasedání: 25. 7. 2018 od 19hod. 



 

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

 

 

 

Ověřili: 

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

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

V Čejkovicích dne: 27. 6. 2018 

 

 

 

 

 

 


