
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice  

ze dne 17. 12.  2014 

 

Přítomni:  

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

Omluveni: Kunášková Jaroslava 

 

Program: 

1.  Zahájení 

2.  Schválení  rozpočtu na rok  2015 

3. Rozpočtové opatření č .4 

4. Došlá pošta 

5. Různé 

6. Závěr 

 

 

1. Zasedání OZ  zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 18,00 hod. Byla stanovena 
zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního zápisu – Flekal Josef a 
Tvrdík Josef. 
 
 

2 . Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2015, jehož návrh byl vyvěšen na 
úřední desce(též elektronicky) k připomínkování od 27.11. – 17.12.2014. Návrh na 
rozpočet byl navržen jako schodkový, příjmy 560.000,-Kč, výdaje 1,030.000,-Kč. 
Schodek ve výši 470.000,-Kč bude kryt z vlastních zdrojů. Žádné připomínky k návrhu 
nebyly. Schválený rozpočet tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu.       

   

        Usnesení č.1/12/2014 – OZ  schvaluje p ředložený rozpo čet  na rok 2015 čtyřmi 
hlasy , jeden nep řítomen  

 

 

 



 

 

3. Hospodářka předložila návrh na Rozpočtové opatření č. 4  ke schválení. 

Usnesení č.2/12/2014 – OZ souhlasí  čtyřmi hlasy s RO č.4, jeden nep řítomen  

 

 

4. Došlá pošta 

4.1.  Plynofikace Ledečsko zaslalo fakturu za audit(2.600,-Kč) – bude zaplaceno 
v hotovosti do 31.12.2014. 

.Usnesení č. 3/12/2014 – OZ souhlasí čtyřmi hlasy, jeden nep řítomen  

 

4.2. ZD Vysočina Zbýšov zaslalo novou smlouvu na zimní údržbu.  

.Usnesení č. 4/12/2014 – OZ souhlasí s obsahem smlouvy čtyřmi hlasy, jeden 
nepřítomen  

 

 

5. Různé  

5.1. Brigáda na stavění sněhových zábran se  konala dle plánu. 

5.2. Kolekce byly rozdány společně s dopisem obce – přání do nového roku + oznámení o 
těžbě dřeva(ozdravná probírka).Zájemci musí podat do 31.12.2014 písemnou žádost. 
Na jedno popisné číslo trvalých obyvatel bude přidělen 1 díl porostů. 

5.3. Inventury budou vykonány dle plánu inventur 30.12.2014 od 10,00hod.Inventurní 
komise se skládá ze tří členů – Tvrdík J.-předseda, Kunášková Jaroslava a 
Kunášková Ivana – členové. 

5.4. Odměny OZ v roce 2015 budou vypláceny ve  výši určené na ustavujícím zasedání 
dne 5.11.2014 

5.5. Je třeba zajistit nové výpisy z KN – zajistí starosta. 

5.6. Označení stromů určených k ozdravné probírce bude provedeno dne 3.1.2015 
v 9,00hod. Označení provede J.Flekal, J.Tvrdík a M.Kunášek. 

 

 
 
 



 

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

. 

Termín příštího zasedání: 28. 1. 2015 od 18,00hod 

 

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

Ověřili: 

Flekal Josef     …………………………………………………….. 

   

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

 

 

V Čejkovicích dne: 17. 12. 2014 

 

 

 

 

 

 


