Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 29. 1. 2014

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

Program:
1. Zahájení
2. Projednání výsledků inventur 2013
3. Došlá pošta
4. Různé
5. Závěr

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

2. Byly projednány výsledky inventarizace hmotného majetku. Inventarizační komise
nezjistila žádné rozdíly mezi skutečným a účetním stavem. IK navrhla, aby kontejner
na odpad byl nabídnut k prodeji, popř.odvezen do šrotu.Kontejner se již delší dobu
nevyužívá, v obci jsou kontejnery na plast,sklo a papír a každá domácnost má
popelnici na SKO.Byl podán návrh, aby byl nejprve nabídnut k odprodeji do ZD
Vysočina Zbýšov – zajistí p.Tvrdík. Pokud nebude mít ZD Vysočina zájem, nabídneme
dalším zájemcům. Záměr o prodeji bude zveřejněn na úřední desce.
Usnesení č.1/1/2014 – OZ souhlasí s tímto postupem všemi hlasy

3. Došlá pošta
3.1.
EKO-KOM zaslal Dotazník o svozu odpadu za rok 2013..Zajistí starosta do
28.2.2014.
3.2.

MAS Lípa pro venkov žádá o projednání návrhu usnesení – územní působnost
na území naší obce
Usneseníč.2/1/2014 – Územní působnost OZ schvaluje všemi hlasy

3.3.

Starosta konstatoval, že vklad na katastr(pozemky od pí.Stachové,Výborné a
p.Výborného)byl proveden 30.12.2013 – je třeba je zahrnout do účetnictví obce
ještě v roce 2013 ve výši poř.ceny – 10.080,-Kč

3.4.

VZP Kutná Hora zaslala oznámení o zahájení kontroly.Kontrola se bude konat
17.2.2014 .Zúčastní se starosta a hospodářka

3.5.

Přezkoumání hospodaření za rok 2013 se bude konat 1.4.2014 od 8,00hod na
obecním úřadě.Podklady k přezkoumání připraví hospodářka a starosta.

3.6.

Katastrální úřad v Kutné Hoře zaslal Oznámení o zahájení řízení – povolení
vkladu p.č.457/7 (bezúplatný převod).

4. Různé :

4.1.

AVE CZ Hejdof požádali o sdělení počtu obyvatel trvale bydlících v naší obci a
zaslání Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2013 – zajisti starosta

4.2.

Krajský úřad žádá o zaslání tabulek – vypořádání dotací za rok 2013 – zajistí
hospodářka do 5.2.2014

5. Starosta ukončil zasedání v 19,30hod.
.

Termín příštího zasedání: 26. 2. 2014 od 18,00hod.

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Ing.Kunášek Miroslav

……………………………………………………..

Flekal Josef

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 29. 1. 2014

