
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  obce Čejkovice  

ze dne 24. 6.  2015 

 

Přítomni:  

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

Omluven : Tvrdík Josef 

 

Program: 

1.  Zahájení 

2.  Schválení závěrečného účtu obce za rok  2014 

3. Schválení roční uzávěrky 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 – Kunášková 
Jaroslava a Flekal Josef. 
 
 

2.  Byl projednán závěrečný účet obce za rok 2014. Návrh byl vyvěšen na úřední 
desce(též elektronicky)spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2014 od 
28.5.2015 – 23.6.2015 k připomínkování. Žádné připomínky nebyly. 

Usnesení č.1/6/2015 – Obecní zastupitelstvo schvaluje celoro ční hospoda ření obce 
a Závěrečný účet obce za rok 2014 v četně zprávy Krajského ú řadu St ředočeského 
kraje, odboru kontroly o výsledku p řezkoumání hospoda ření obce za rok 2014, 
výrok bez výhrad. Schváleno čtyřmi hlasy, jeden nep řítomen.  

 

3. Byla projednána účetní závěrka obce za rok 2014 a přeúčtování HV na účet 432 – 
Výsledek hospodaření předchozích účetních období. 

Usnesení č.2/6/2015 – Obecní zastupitelstvo schvaluje ro ční účetní závěrku za rok 
2014 a přeúčtování HV na ú čet 432 čtyřmi hlasy, jeden nep řítomen.  



 

4.Došlá pošta  

4.1. MAS Lípa pro venkov zaslala smlouvu k podpisu, členský příspěvek pro rok 2015 činí 
165Kč. 

Usnesení č. 3/6/2015 – OZ schvaluje p říspěvek čtyřmi hlasy, jeden nep řítomen  

 

5. Různé  

5.1. Starosta sdělil, že jednal s pracovníkem spol. ČEZ a.s., práce by měly začít v letošním 
roce. V nejbližší době by nás měl kontaktovat pracovník z ČEZ, který bude na tomto 
projektu pracovat. 

5.2. Je třeba zajistit opravu kanálu na návsi. Kanál se propadá.Je třeba zjistit, kdo provede 
opravu. 

5.3. V sobotu 18.7. se bude od 9,00hod.konat brigáda – zajištění dřeva na letní grilování 

5.4. Grilování se bude konat 1.8.2015 od 17,00hod. na louce pod dubem. Je třeba 
objednat sele, zajistí hospodářka. 

5.5. Budou zjišťovány další informace, zda by mohl být nárok na dotaci na opravu kapličky 
– zajistí starosta. 

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

. 

Termín příštího zasedání: 29. 7. 2015 od 19,00hod. 

 

 

 

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

Ověřili: 

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

   

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

 

 

V Čejkovicích dne: 24. 6. 2015 



 

 

 

 

 

 


