Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 25. 11. 2015

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

Program:
1. Zahájení
2. Návrh na rozpočet 2016
3. Finanční výhled na rok 2017
4. Došlá pošta
5. Různé
6. Závěr

1. Zasedání OZ zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 18,00 hod. Byla stanovena
zapisovatelka – Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního zápisu – Kunášek Miroslav
a Tvrdík Josef.
2. OZ projednalo návrh na rozpočet pro rok 2016. Návrh se předkládá jako
přebytkový.Příjmy činí 570.000,- Kč, výdaje 540.000,-Kč.
Návrh bude zveřejněn na úřední desce, též způsobem umožňujícím dálkový přístup
po dobu nejméně 15 dnů.
Návrh na rozpočet 2016 tvoří Přílohu č.1 tohoto zápisu.
Usnesení č.2/11/2015: OZ souhlasí čtyřmi hlasy s návrhem na rozpočet 2016,
jeden nepřítomen.

3. OZ dále projednalo Finanční výhled pro rok 2017. Příjmy ve výši 588tis.Kč, výdaje ve
výši 495tis.Kč.
Usnesení č.3/11/2015 OZ souhlasí s finančním výhledem čtyřmi hlasy, jeden
nepřítomen

4.Došlá pošta
4.1. LD Vysočina zaslala zápis ze schůze, která se konala 24.11.2015 spolu se zprávou
ředitele LD. Starosta seznámil přítomné s jejím obsahem.
4.2. Městský úřad Čáslav zaslal oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky
stavby Čejkovice NN, kNN – rekonstrukce.. Zúčastní se zástupce společnosti Elmoz
Czech s.r.o.
4.3. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal připomínku, že je třeba do
31.1.2016 zaslat zprávu o plnění podmínek. Zprávu vyhotoví starosta a bude zaslána
datovou schránkou do stanoveného termínu.
5. Různé
5.1. Předběžný termín na brigádu – stavění sněhových zábran je stanoven na 12.12.2015
od 9,00hod.Bude záležet na počasí.
5.2. Byl projednán a odsouhlasen nákup kalendářů – pro každou rodinu trvale bydlící
v obci.
6. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,30hod.
Termín příštího zasedání: 28. 12. 2015 od 18,00hod.

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Ing. Kunášek Miroslav

……………………………………………………..

Tvrdík Josef

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 25. 11. 2015

