O B E C N Í Ú Ř A D Č E J K O V I C E , čp.40, 286 01 Čáslav

Zápis z ustavujícího zasedání konaného dne 5. 11. 2014 v 18,00hod.

Pět členů zvolených při volbách do obecních zastupitelstvech ve dnech 10. – 11. 10. 2014 se sešlo
5.11. 2014 v 18,00 hod. na ustavujícím zasedání. Toto zasedání bylo svoláno pozvánkou dne
27.10.2014. Místo konání – obecní úřad .
Přítomni: Ing.Kunášek Miroslav, Kunášková Jaroslava, Tvrdík Josef, Flekal Josef, Kunášková Ivana
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Složení slibu člena zastupitelstva obce Čejkovice
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
Volba starosty, místostarosty a členů kontrolní a finanční komise(veřejná volba)
Jmenování zástupce obce pro jednání v LD Chraňbož
Stanovení výše odměn zastupitelů
Stanovení termínu zasedání obecního zastupitelstva
Diskuse, různé
Závěr

1. Zasedání bylo zahájeno v 18,00 hod. dosavadním starostou Ing. Kunáškem Miroslavem.
2. Všichni členové nového zastupitelstva složili slib člena zastupitelstva obce Čejkovice - viz
Příloha č.1 tohoto zápisu.
3. Byla určena zapisovatelka – Ivana Kunášková, ověřovatelé dnešního zápisu – Josef Flekal a
Josef Tvrdík a podán návrh na program jednání dnešního zasedání.
Hlasovalo členů pro

5

Hlasovalo členů proti

0

Zdržel se hlasování

0

Usnesení č.1/11/2014 – OZ souhlasí se zapisovatelkou, ověřovateli zápisu a programem
jednání

4. Dalším bodem programu byla volba starosty, místostarosty a předsedů a členů kontrolní a
finanční komise. Volba byla veřejná. U všech členů obecního zastupitelstva se bude jednat o
neuvolněné funkce.
Byl podán tento návrh:
Ing. Kunášek Miroslav
Flekal Josef
Kunášková Jaroslava
Tvrdík Josef
Kunášková Ivana

starosta
místostarosta
člen
člen
člen

Finanční komise
Tvrdík Josef
Kodešová Marie
Flekalová Jana

předseda
člen
člen

Kontrolní komise
Kunášková Jaroslava
Tvrdíková Ivana
Kodešová Monika.

předseda
člen
člen

Hlasovalo členů pro
Hlasovalo členů proti
Zdržel se hlasování

5
0
0

Usnesení č.2/11/2014 – OZ souhlasí se jmenováním starosty, místostarosty a se složením
finanční a kontrolní komise,

5. Jako zástupce obce Čejkovice s podpisovým právem pro jednání s Lesním družstvem
Chraňbož byl jmenován: Josef Flekal , místostarosta
Hlasovalo členů pro
Hlasovalo členů proti
Zdržel se hlasování

5
0
0

LD Chraňbož bude informováno o zvolení nového zástupce.
Usnesení č.3/11/2014 – OZ souhlasí se jmenováním zástupce pro jednání s LD Chraňbož

6. Byl podán návrh na měsíční odměny zastupitelů takto:
Starosta
Místostarosta
Členové

14.000,-Kč
1.600,-Kč
500,-Kč

vypláceno měsíčně
vypláceno čtvrtletně
vypláceno pololetně

Odměny budou náležet od listopadu 2014.
Hlasovalo členů pro
Hlasovalo členů proti
Zdržel se hlasování

5
0
0

Usnesení č.4/11/2014 – OZ souhlasí s výší a termínem odměn
7. Byl stanoven termín pro konání jednotlivých zasedání obecního zastupitelstva. OZ se bude
konat vždy poslední středu v měsíci v letním čase od 19,00 hod, v zimním od 18,00hod.

Hlasovalo členů pro
Hlasovalo členů proti
Zdržel se hlasování

5
0
0

Usnesení č.5/11/2014 – OZ souhlasí s termíny konání zasedání

8. Diskuse, různé
8.1. S blížící se zimou bylo projednáno zaopatření obce proti sněhovým kalamitám. Byla
projednána brigáda na postavení sněhových zábran pod obcí. Byl stanoven předběžný termín na
29. 11. 2014 od 9,00hod. Oznámení o konání brigády bude vyvěšeno na úřední desce a vyhlášeno
místním rozhlasem.
8.2. Byl podán návrh na předání daru bývalé dlouhodobé člence OZ paní Marii Viktorové ve výši
1000,-Kč.
Hlasovalo členů pro
5
Hlasovalo členů proti
0
Zdržel se hlasování
0
Usnesení č.6/11/2014 – OZ souhlasí s nákupem daru
8.3. Starosta informoval, že bylo podáno na Měst.úřad Čáslav –( životní prostředí) ohlášení o
záměru ozdravení obecních porostů. Měst.úřad má lhůtu 30dní na záporné vyjádření. Po uplynutí
této lhůty bez odpovědi se má za to, že souhlasí s ozdravením porostů.
8.4. Členka OZ Jaroslava Kunášková upozornila, že je třeba opakovaně podávat žádosti o dotace
– možnost získání financí na opravu kapličky a čekárny.
8.5. Je třeba kontaktovat Telecom, aby odstranil starý telefonní kabel.Toto zajistí starosta.

8.6. Hospodářka informovala členy OZ, že předběžné vyúčtování voleb do zastupitelstev bylo
odesláno datovou schránkou 31.10.2014 na Stř.kraj a nevyčerpané prostředky byly vráceny.

9. Závěr – ustavující zasedání ukončil starosta obce ve 20,00hod.
Termín příštího zasedání : 26. 11. 2014 od 18,00 hod.

Zapsala :

Kunášková Ivana

…………………………………………

Flekal Josef

………………………………………….

Tvrdík Josef

…………………………………………..

Ověřili :

V Čejkovicích dne 5. 11. 2014

