
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice  

ze dne 25. 1.  2017 

 

Přítomni:  

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

Celkem přítomno 5 členú OZ 

Hosté: 0 

 

 

Program: 

1.  Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2.  Rozpočtové opatření č.1 – položka 4112 

3. Projednání výsledků inventur 2016 

4. Došlá pošta 

5. Různé 

6. Závěr 

 

 

1. Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 18. 1. 2017. Zasedání 

zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 18,00 hod. Byla navržena zapisovatelka – 

Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního zápisu – Kunášková Jaroslava a Kunášek 

Miroslav.Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání. Nikdo 

nechtěl program doplnit ani změnit. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu 

Miroslava Kunáška  a Jaroslavu Kunáškovou a schvaluje navržený program jednání. 

 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

   Usnesení č.1/1/2017 – OZ schvaluje  navržený  programem jednání, 

zapisovatelku  a ověřovatele dnešního zápisu. 

 



2 . Hospodářka předložila návrh na rozpočtové opatření č.1. Je třeba upravit příjmy, 

položku 4112 dle skutečně přiznaného příspěvku na výkon státní správy(přiznáno 

45.000,-Kč). 

       Návrh usnesení:  

       OZ schvaluje rozpočtové opatření č.1 a pověřuje hospodářku bezodkladným 

zaúčtováním. 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 

        Usnesení č.2/1/2017– OZ  schvaluje rozpočtové opatření č.1 a pověřuje 

hospodářku bezodkladným zaúčtováním. 

 

3.    Inventarizace majetku byla provedena dne 7.1.2017 na základě Příkazu 

k inventarizaci č.1/2016.Starosta seznámil přítomné s výsledky inventarizace. Žádný 

majetek nepřebývá ani nechybí. 

        OZ bere na vědomí  

 

4. Došlá pošta  

4.1. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly zaslal oznámení o Přezkoumání 

hospodaření za rok 2016. Uskuteční se 8.2. 2017 od 8,00 hod. v budově obecního 

úřadu. Přezkoumání bude vykonáno  p.Jiřím Černovským. Za obec se zúčastní 

starosta a hospodářka. 

        OZ bere na vědomí  

 

4.2. Společnost EKO – KOM zaslala dotazník za rok 2016  - nakládání s odpady. Vyplnění 

a  odeslání dotazníku zajistí starosta. 

        OZ bere na vědomí  

 

 

4.3. Finanční úřad pro Středočeský kraj zaslal žádost o odsouhlasení výnosů daní 

převedených v roce 2016.Odsouhlasení provede hospodářka. 

        OZ bere na vědomí  

 



4.4. MAS Lípa pro venkov zaslala smlouvu na finanční příspěvek spolku pro rok 

2016.Příspěvek činí 210,-Kč. 

       Návrh na usnesení: OZ schvaluje výši příspěvku pro rok 2016 ve výši 210,-Kč 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení č.3/1/2017 - OZ schvaluje výši příspěvku pro rok 2016 ve výši 210,-Kč 

 

4.4. Krajský úřad zaslal žádost o spolupráci na základě novely zákona o evidenci 

obyvatel.Starosta již odpověděl na dotaz. 

       OZ bere na vědomí 

 

4.5. Městský úřad Čáslav zaslal oznámení o zahájení územního řízení – p.Kunášek 

Václav,Čejkovice 17 požádal o  vrtanou studnu. 

OZ bere na vědomí 

 

4.6. Krajský úřad požádal o sdělení termínů konání obecních zastupitelstev. Odpověděl 

starosta. 

OZ bere na vědomí. 

 

4.7. LD Chraňbož zaslalo projekt přestavby objektu Leština č.18. Cena stavby je 

předběžně 20.800tis.Kč. 

OZ bere na vědomí 

4.8. Společnost ARRIVA Východní Čechy zaslal návrh Dodatku č.9 ke smlouvě 

č.651/331/2008. Dle tohoto dodatku činí úhrada prokazatelné ztráty 2.800,-Kč. 

Návrh usnesení: OZ schvaluje Dodatek č.9  a ukládá hospodářce výši dle Dodatku č.9 

uhradit. 

 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 

     Usnesení č. 4/1/2017: OZ schvaluje Dodatek č.9  a ukládá hospodářce výši dle 

Dodatku č.9 uhradit. 

 



4.9. ZD Vysočina zaslala k podpisu Smlouvu o dílo č.2/2017 na zimní údržbu. 

      Návrh usnesení: OZ schvaluje Smlouvu o dílo č.2/2017 na zimní údržbu 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení č. 5/1/2017: OZ schvaluje Smlouvu o dílo č.2/2017 na zimní údržbu 

 

5. Různé  

5.1. Hospodářka informovala, že byl v termínu odeslán výkaz FIN 12 za rok 2016 do 

CSÚIS. Roční účetní výkazy(Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát + Příloha) budou odeslány 

do 15.2.2017. 

5.2. S panem Hartem bude uzavřena Dohoda o provedení práce – údržba webových 

stránek, odměna  1.180,-Kč. 

Návrh usnesení: OZ schvaluje Dohodu o provedení práce a výši odměny 1.150,-Kč. 

 Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 

Usnesení č. 6/1/2017 - OZ schvaluje Dohodu o provedení práce a výši odměny 

1.150,-Kč. 

 

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

Termín příštího zasedání: 22. 2. 2017 od 18,00hod 

 

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

Ověřili: 

Kunášková Jaroslava    …………………………………………………….. 

 

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

 

Starosta(místostarosta)   ………………………………………………………. 

 

V Čejkovicích dne: 25. 1. 2017 



 

 

 

 

 

 


