
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice  

ze dne 23. 4.  2014 

 

Přítomni:  

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

Omluveni: Viktorová Marie 

 

Program: 

1.  Zahájení 

2.  Projednání Zprávy o hospodaření obce za rok 2013, návrh na nápravná opatření 

3. Návrh na Závěrečný účet obce za rok 2013 

4.  Došlá pošta 

5.  Různé 

6.  Závěr 

 

1. Zasedání OZ  zahájil starosta Ing. Kunášek  M. v 19,00 hod. Byla stanovena 
zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního zápisu – Tvrdík Josef a 
Ing.Kunášek Miroslav. 
 
 
 

2. Byla projednána Zpráva o hospodaření obce za rok 2013. Byl podán návrh na tato 
nápravná opatření: 
a) Obec si dodatečně obstará výpisy z KN, aby mohla důsledně provést inventuru 

účtu 031 
b) Obec dodatečně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup úplné znění 

návrhu závěrečného účtu za rok 2012 
c) OZ dodatečně schvaluje, že schodek v rozpočtu roku 2013 ve výši 440 tis.Kč bude 

kryt z vlastních zdrojů 
 
Usnesení č.1/4/2014 – OZ souhlasí čtyřmi  hlasy s tímto návrhem, jeden 
nepřítomen  
 
 
 
 
 



 
3. Starosta předložil návrh na závěrečný účet obce za rok 2013. Skutečné příjmy činily 

584.064,58 Kč, skutečné výdaje 333.671,31Kč. Návrh na závěrečný účet obce bude 
spolu se Zprávou o hospodaření obce vypracovanou Krajským úřadem Středočeského 
kraje vyvěšen na úřední desce dne 24.4.2014( též elektronicky na stránkách obce) 
 

Usnesení č.2/4/2014 – OZ souhlasí čtyřmi  hlasy , jeden nep řítomen s návrhem 
na závěrečný účet obce za rok 2013  
 
 

4. Došlá pošta 
4.1. .EKO – KOM Praha zaslal novou smlouvu na zajištění zpětného odběru plastů, 

skla   a papíru. 
 

Usnesení č.3/4/2014 – OZ souhlasí čtyřmi  hlasy s touto smlouvou, jeden 
nepřítomen  
 

 
4.2. Obecní zastupitelstvo projednalo došlé materiály k volbám do Evropského 

parlamentu, které se budou konat 23.-24.5.2014.Komise bude pracovat ve 
složení: 
Flekalová Jana – předseda 
Kodešová Marie – zapisovatelka 
Kodešová Monika – člen 
Poul Oldřich – člen 
 

Usnesení č.4/4/2014 – OZ souhlasí čtyřmi  hlasy s návrhem na složení volební 
komise, jeden nep řítomen  

4.3. Státní pozemkový úřad zaslal dotaz na využití stavebních pozemků v obci  - 
pozemky jsou evidovány v územním plánu, žádná stavba se na nich nerealizovala. 
Takto bude poz.úřadu odpovězeno – zajistí starosta 

Usnesení č.5/4/2014 – OZ souhlasí čtyřmi  hlasy s tímto sd ělením, jeden 
nepřítomen  

 

 
 

5. Různé : 
 
 

5.2. Byl schválen  prodej kontejneru za cenu šrotu. Oznámení o záměru prodat 
tento HIM bylo vyvěšeno na úřední desce od 30.1.2014 do 20.2.2014.  

Usnesení č.6/4/2014 – OZ souhlasí čtyřmi  hlasy s tímto sd ělením, jeden 
nepřítomen  

 



 
5.3. Pálení čarodějnic se uskuteční 30.4.2014 od 21,00hod. 

 
5.4. Stavění máje se bude konat 3. 5. 2014 od 17,00 hod. Upozornění na tyto akce 

je vyvěšeno na úřední desce. 
 

5.5. Jednání s p.Vondrysem(kácení obecních porostů) proběhne v červnu. 
 

5.6. Předběžně byl projednán odvoz nebezpečného odpadu – uskuteční se asi 
v srpnu, bude se o tomto ještě jednat. 

 
 
 
 

 
6. Starosta ukončil zasedání ve 20,30hod.  

. 

 

Termín příštího zasedání: 28. 5. 2014 od 19,00hod.  

 

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

Ověřili: 

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

   

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

 

V Čejkovicích dne: 23. 4. 2014 

 

 

 

 

 

 


