
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice 

ze dne 30. 5 . 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, směrnice 

3. Revize katastru – výběr geodeta 

4. Jarní brigáda - vyhodnocení 

5. Projednání akce – Den dětí, kácení máje 

6. Zajištění grilování 

7. Smlouva ALIS 

8. Vývěska - oprava 

9. Sekání trávy - sekačka 

10.Bezpečnost  práce 

11. Schválení účetní závěrky za rok 2017 

12. Došlá pošta 

13. Závěr 

 

 

1. Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 23. 5. 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.1/5/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, 

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

program jednání. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2 . Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla vytvořena Směrnice pro GDPR, která bude 

zveřejněna na úřední desce. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje Směrnici pro GDPR. 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení č.2/5/2018 – OZ schvaluje Směrnici pro GDPR 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3.  Revize katastru –  obdrželi jsme nabídky na geodetické zaměření staveb od geodetů 

pí.Hudcové a p.Vosyky. Vzhledem k cenám byla vybrána nabídka od pí.Hudcové. Nyní 

budou osloveni jednotliví občané, zda mají o tuto službu zájem. 

OZ bere na vědomí 

 

 

4. Jarní brigáda se uskutečnila 5. 5. 2018 od 9,00hod.Všechny naplánované práce byly vy-

konány, účast vysoká. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 

5. Kácení  máje a Dětský den se bude konat 9.6.2018. Kácení se uskuteční od 16ti hod.Bude 
zajištěn program pro děti – sportovní soutěže. 

 

OZ bere na vědomí 

 



6.Večer  dne 9.6.2018 se bude konat grilování pod dubem,dětem  budou rozdány odměny. 
Občerstvení zajistí starosta a p.J.Kunášková. 

 

OZ bere na vědomí 

 

7. ALIS a.s. Č.Lípa – tvůrce účetního software zaslala novou smlouvu k zálohování dat ma-
jetku obce. Starosta přezkoumá nutnost potřeby této věci. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 

8. Úřední deska na budově OÚ je opravena. Byla vyměněna plastová výplň z důvodu neprů-
hlednosti a trhlin. 

 

 OZ bere na vědomí 

 

9.  Je třeba zajistit opravu staré sekačky na vysokou trávu a zakoupit novou zahradní sekač-

ku. 

 

OZ bere na vědomí 

 

10.Je třeba oslovit nějakého bezpečnostního technika, který provede proškolení starosty. 
Obdrželi jsme nabídku od společnosti EXTERIA, kterou pro její finanční nákladnost nemů-
žeme akceptovat. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 

 

11.  Byla předložena účetní závěrka za rok 2017 ke schválení. 

 

Návrh usnesení:  

OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2017 a ukládá hospodářce přeúčtovat hospodářský 

výsledek ve výši 255.123,75 Kč na účet výsledku hospodaření minulých let. 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 



 Usnesení č.3/5/2018 – OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2017 a ukládá hospodářce 

přeúčtovat hospodářský výsledek ve výši 255.123,75 Kč na účet výsledku hospodaření 

minulých let. 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

12. Došlá pošta 

12.1.  Dne 19.6.2018 od 13,00hod. se bude konat schůze LD Chraňbož, zúčastní se 

místostarosta i starosta 

. 

OZ bere na vědomí 

12.2. Dne 21.6. se na Obecním úřadu ve Zbýšově bude projednávat návrh územního plánu 

Zbýšov. Zúčastní se starosta. 

OZ bere na vědomí 

 

12.3. Katastrální úřad pro Vysočinu, územní pracoviště Havl.Brod zaslal usnesení o 

prodloužení lhůty k odstranění nedostatků.Na katastrální pracoviště byla zaslána úředně 

ověřená kopie z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva a volby starosty a 

místostarosty v roce 2014.  

OZ bere na vědomí 

 

 

13. Závěr 

13.1. Je třeba objednat revizi plynového topení v budově obecního úřadu. 

OZ bere na vědomí 

 

13.2. Volby do obecních zastupitelstev se budou konat 5.-6.10.2018. Starosta již sdělil 

pověřenému úřadu potřebný počet zastupitelů naší obce. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 



 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,45hod. 

 

Termín příštího zasedání: 27. 6. 2018 od 19hod. 

 

 

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

 

 

 

Ověřili: 

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

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

V Čejkovicích dne: 30. 5. 2018 

 

 

 

 



 

 


