
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  obce Čejkovice  

ze dne 27. 5.  2015 

 

Přítomni:  

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

 

 

Program: 

1.  Zahájení 

2.  Projednání Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 

3. Návrh na závěrečný účet obce za rok 2014 

4. Došlá pošta 

5. Různé 

6. Závěr 

 

 

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

2.  Starosta seznámil OZ se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. 
Přezkoumání bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje dne 20 .5. 
2014. Výrok: bez výhrad. 

 

3. Hospodářka předložila Návrh na závěrečný účet obce za rok 2014 . Návrh bude 
zveřejněn na úřední desce, též elektronicky na nových webových stránkách obce spolu se 
Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. 

4. Došlá pošta  

4.1. Katastrální úřad pro Vysočinu zaslal Rozhodnutí – zamítnutí námitky p.Myšičky proti 
dělení pozemků. 



4.2. Krajská veterinární správa pro Stř.kraj zaslala Nařízení – mimořádná veterinární 
opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu. Nařízení bude zveřejněno na úřední 
desce. 

5. Různé  

5.1. Bylo rozhodnuto o zřízení sociální komise, předsedkyní byla stanovena Ivana 
Kunášková. 

Usnesení č.1/5/2015 – OZ schvaluje paní Kunáškovou p ředsedkyní sociální komise 
všemi hlasy.  

 

5.2. Starosta byl pověřen úkolem zjistit u společnosti ČEZ, zda bude  v letošním roce 
zahájena akce „Elektřina do země“ 

5.3. Byl předběžně stanoven termín na letní grilování – 1. 8 .2015 

5.4. Hospodářka sdělila, že bylo na Krajský úřad Středočeského kraje zasláno sdělení o 
zřízení nových webových stránek(www.cejkovice-caslav.cz) a Žádost o přezkoumání 
hospodaření za rok 2015. 

 

 

5. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,30hod.  

. 

Termín příštího zasedání: 24. 6. 2015 od 19,00hod.(letní čas) 

 

 

 

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

Ověřili: 

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

   

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

 

 

V Čejkovicích dne: 27. 5. 2015 



 

 

 

 

 

 


