
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice  

ze dne 28. 5.  2014 

 

Přítomni:  

Ing.Kunášek Miroslav,  Kunášková Ivana, Flekal Josef, Viktorová Marie 

Omluveni: Tvrdík Josef 

 

Program: 

1.  Zahájení 

2.  Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013 

3. Schválení roční uzávěrky 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 – Viktorová Marie a 
Ing.Kunášek Miroslav. 
 
 
 

2. Byl projednán závěrečný účet obce za rok 2013. Návrh  byl vyvěšen na úřední 
desce(též elektronicky) od 24.4.2014. – 27. 5. 2014 k připomínkování. Žádné připomínky 
nebyly. 

 
Usnesení č. 1/5/2014 – Obecní zastupitelstvo schvaluje celoro ční hospoda ření 
obce a Záv ěrečný účet obce za rok 2013 v četně zprávy Krajského ú řadu 
Středočeského kraje,odboru kontroly o výsledku p řezkoumání hospoda ření 
obce za rok 2013,výrok s výhradou.Schváleno čtyřmi hlasy, jeden nep řítomen . 

 
 
 
 

3. Byla projednána účetní závěrka obce za rok 2013 a přeúčtování HV ve výši   
214.521,08 Kč.na účet 432 – Výsledek hospodaření předchozích účetních období. 



Usnesení č.2/5/2014 – Obecní zastupitelstvo schvaluje ú četní závěrku za rok 
2013 a přeúčtování HV na ú čet 432 čtyřmi hlasy,jeden nep řítomen  
 
4. Došlá pošta 
4.1.  ZD Vysočina požaduje  sdělení aktuálního čísla účtu, na který má být zasíláno 
nájemné z pozemků. Zajistí hospodářka. 
 
 
5. Různé  
5.1.  Jubilantce paní Marii Kunáškové(70let) bude zakoupen dar v hodnotě cca 300 
Kč. Dar předá starosta a hospodářka- 
 
5.2. Kácení máje se bude konat 31. 5. Od 17,00hod. – sdělení je vyvěšeno na úřední 
desce, ještě bude vyhlášeno místním rozhlasem. 
 
5.2.Starosta informoval, že akce „Elektřina do země“ se uskuteční pravděpodobně 
v roce 2015.Jednáno s pracovníkem ČEZ. 
 

 
,  
 

 
4. Starosta ukončil zasedání ve 20,30hod.  

. 

 

Termín příštího zasedání: 25. 6. 2014 od 19,00hod.  

 

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

Ověřili: 

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

   

Viktorová  Marie            ………………………………………………………. 

V Čejkovicích dne: 28. 5. 2014 

 

 

 

 

 



 


