Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 31. 3. 2021

Přítomni:
Ing. Kunášek Miroslav, Kunášková Jaroslava, Tvrdík Josef, Flekal Josef, Kunášková
Ivana
Celkem přítomno: 5 členů OZ

Navržený program jednání:

Program :

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Odpadové hospodářství - informace
3. Nová směrnice pro sběr odpadů v obci - informace
4. Dotace na projekt vodovodu - informace
5. Odsouhlasení cen věcných břemen v obci
6. Memorandum k vysokorychlostní trati - usnesení
7. Letní tábor u rybníka Mokeř
8. Finanční kontrola - informace
9. Nouzový stav - informace
10. Rozpočtové opatření č. 2/2021
11. Schválení závěrečného účtu za rok 2021

12. Došlá pošta
13. Různé
14. Závěr

1. Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 24. 3. 2021 a bylo
usnášení schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 18.00 hodin.
Byla navržena zapisovatelka –Kunášková Ivana a ověřovatelé zápisu – Jaroslava
Kunášková a Josef Flekal. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem
jednání. Nikdo nechtěl program doplnit ani změnit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu
Jaroslavu Kunáškovou a Josefa Flekala a schvaluje navržený program jednání.
Hlasování:
Pro

5

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesení č. 1/3/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu
Kunáškovou, ověřovatele zápisu Jaroslavu Kunáškovou a Josefa Flekala a
schvaluje navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.

2. Byl zakoupen druhý kontejner na plastový odpad, ekonomicky toto řešení vyšlo
podstatně levněji než navýšení počtu odvozů plastů. Dále byla instalována nádoba
na kovový odpad. Ukládaný kovový odpad nesmí být znečistěn zbytky potravin.
OZ bere na vědomí

3. V přípravě je nová vyhláška na odpadové hospodářství, je nutné ještě dopracovat
detaily a nechat odsouhlasit.
OZ bere na vědomí

4. Obec obdržela od Krajského úřadu Středočeského kraje dotaci na projekt
vodovodu v obci v hodnotě 100 000,- Kč. Starosta vypracoval závěrečnou zprávu a
odeslal ji na Krajský úřad.
OZ bere na vědomí

5. Starosta předložil ke schválení ceny za věcná břemena v obci Čejkovice a to :

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ceny za věcná břemena v obci Čejkovice.
Hlasování:
Pro

5

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesení č. 2/3/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje ceny za věcná břemena v
obci Čejkovice
Usnesení bylo přijato

6. Starosta předložil Memorandum ke stavbě vysokorychlostní trati, která má vést v
katastru obce.
Hlavní účel Memoranda :
1. Strany memoranda se zavazují účinně spolupracovat při aktivitách směřujících k
zabránění výstavby VRT v současném provedení a umístění stavby VRT.
2. Minimalizaci dopadů VRT a její případné stavby na životní prostředí na území
dotčených obcí i širšího okolí.

3. Kompenzaci za snížení životní úrovně – kvalita života, možnost podnikání,
snížení cen nemovitostí, zhoršení dopravní obslužnosti, přerušení zdrojů vody,
zamoření prostředí hlukem a otřesy a dalších.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Memorandum.
Hlasování:
Pro

5

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesení č. 3/3/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Memorandum
Usnesení bylo přijato

7. Starosta předložil ke schválení konání letního dětského tábora oddílu Zálesák
Čáslav na soukromém pozemku č. 357/1 u rybníka Mokeř v katastru obce Čejkovice
v termínu 14. 8. - 22. 8. 2021 .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje konání letního dětského tábora oddílu Zálesák Čáslav
na soukromém pozemku č. 357/1 u rybníka Mokeř v katastru obce Čejkovice v
termínu 14. 8. - 22. 8. 2021 .
Hlasování:
Pro

5

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4/3/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje konání letního dětského
tábora oddílu Zálesák Čáslav na soukromém pozemku č. 357/1 u rybníka
Mokeř v katastru obce Čejkovice v termínu 14. 8. - 22. 8. 2021 .
Usnesení bylo přijato

8. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bylo vykonáno dne 18. 2. 2021,
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Následně byl vypracován Návrh na
závěrečný účet, který byl zveřejněn na úřední desce od 24.2.-31.3.2021. Skutečné
příjmy činily 835.649,11Kč, skutečné výdaje 813.398,88 Kč.

OZ bere na vědomí

9. Dle tabulky posílané Krajskou hygienickou správou o počtu nakažených osob
koronavirem v jednotlivých obcích, která je aktualizována každý den, bylo doposud
nakaženo 8 občanů v obci, v současné době jsou již všichni vyléčeni.
OZ bere na vědomí

10. Hospodářka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2021 (dotace na
projekt vodovodu v obci Čejkovice).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 .
Hlasování:
Pro

5

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesení č. 5/3/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2021
Usnesení bylo přijato

11. Starosta předložil ke schválení Závěrečný účet obce za rok 2020. Návrh na
Závěrečný účet obce byl zveřejněn na úřední desce, též způsobem umožňujícím
dálkový přístup od 24.2. - 31.3. 2021 k připomínkování občanů. Žádné připomínky
nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce, výrok bez výhrad.
Hlasování:
Pro

5

Proti 0

Zdržel se

0

Usnesení č. 6/3/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za
rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, výrok bez
výhrad.
Usnesení bylo přijato

12. Došlá pošta :
12.1. Došlo oznámení Statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů, které bude
zveřejněno na úředních deskách obce Čejkovice.
OZ bere na vědomí

12.2. Došlo upozornění od společnosti ČEZ Distribuce, a. s. , že se termíny
plánované odstávky elektřiny budou doručovat do datové schránky obce 20 dní před
odstávkou. Obec zajistí zveřejnění těchto termínů na úředních deskách obce.
OZ bere na vědomí

13. Různé :
13. 1. Obec Čejkovice dostala nabídku od provozovatele pojízdné prodejny
poskytnutí služeb dvakrát týdně. Sortiment prodejny obsahuje potraviny, lahůdky,
maso, hotová jídla, zákusky a základní drogerii. Poskytovatel požaduje dotaci na
provoz 1000 Kč/měsíc, tato částka je pro obec vysoká vzhledem k počtu
nakupujících. S provozovatelem byl dohodnut zkušební provoz bez dotace každé
pondělí a čtvrtek od 12. 4. 2021 v čase 15.35-15:50 hodin na horní návsi v obci.
Zkušební provoz ukáže zájem o tuto službu a další spolupráci s provozovatelem této
pojízdné prodejny.
OZ bere na vědomí

13.2. Starosta zajistil revizi plynového topení v budově obecního úřadu dne 15. 2.
2021.
OZ bere na vědomí

14. Závěr – Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,15 hodin .

Termín příštího zasedání : 28. 4. 2021 od 19,00 hodin .

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Josef Flekal

Jaroslava Kunášková

……………………………………………………………..

……………………………………………………….

Starosta (místostarosta)

V Čejkovicích dne: 6. 4. 2021

……………………………………………………….

