Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 26. 11. 2014

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

Program:
1. Zahájení
2. Návrh na rozpočet 2015
3. Finanční výhled na rok 2016
4. Rozpočtové opatření č .3
5. Došlá pošta
6. Různé
7. Závěr

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

2.

Byl projednán návrh na rozpočet na rok 2015. Návrh se předkládá jako schodkový.
Příjmy ve výši 560.000,-Kč, výdaje 1,030.000,-Kč. Schodek ve výši 470.000,Kč(rekonstrukce veřejného osvětlení) bude kryt z vlastních zdrojů.
Návrh bude vyvěšen na úřední desce k připomínkování po dobu nejméně 15ti dnů(též
elektronicky).Návrh tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu.
Usnesení č.1/11/2014 – OZ souhlasí všemi hlasy s předloženým návrhem na
rozpočet roku 2015

3. Obecní zastupitelstvo projednalo Finanční výhled na rok 2016. Finanční výhled tvoří
přílohu č.2 tohoto zápisu. Příjmy činí 575tis.Kč, výdaje 435tis.Kč.
Usnesení č.2/11/2014 – OZ souhlasí všemi hlasy s předloženým návrhem

4. Hospodářka předložila návrh na Rozpočtové opatření č. 3 ke schválení.
Usnesení č.3/11/2014 – OZ souhlasí všemi hlasy s RO č.3

5. Došlá pošta
5.1. Projekt veřejné osvětlení – je třeba zaplatit zálohu 15.000,-Kč za projektovou
dokumentaci. Zajistí hospodářka.
5.2. Byl projednán nákup software KEO na majetek od dodavatele ALIS s.r.o. Česká Lípa.
Stará verze přestane být podporována v roce 2015. Zkušební verze je již
nainstalována.
Usnesení č. 4/11/2014 – OZ souhlasí všemi hlasy s nákupem software

5.3. Společnost AVE Hejdof s.r.o. zaslala kontakty na příslušné pracovníky(problémy se
sněhem) – budou zveřejněny na úřední desce.

6. Různé – Brigáda na stavění sněhových zábran se bude konat 29.11. 2014 od 9,00hod.
6.1. Byl podán návrh na nákup kolekcí – do každé rodiny (trvale bydlící) po 1 kusu.
Usnesení č. 5/11/2014 – OZ souhlasí všemi hlasy s nákupem kolekcí.
Nákup a distribuci zajistí starosta.
6.2. Inventarizace majetku - bude provedena na základě Příkazu č.1/2014 ze dne
20.11.2014.

7. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,00hod.
.
Termín příštího zasedání: 17. 12. 2014 od 18,00hod

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Kunášková Jaroslava

……………………………………………………..

Kunášek Miroslav

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 26. 11. 2014

