
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  obce Čejkovice  

ze dne 28. 12.  2015 

 

Přítomni:  

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

 

 

Program: 

1.  Zahájení 

2. Schválení rozpočtu na rok 2016 

3.  Rozpočtové opatření č.4 

4. Projednání odměn v roce 2016 

5. Projednání poplatků za odpady 

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 Flekal Josef. 
 

2. OZ schválilo  rozpočet pro rok 2016, jehož návrh byl zveřejněn na úřední desce(též 
elektronicky) od 1.12. 2015 do 27.12.2015. Návrh byl schválen jako přebytkový. Příjmy 
činí 570.000,- Kč, výdaje 540.000,-Kč. Připomínky nebyly. 
Schválený rozpočet na rok  2016 tvoří Přílohu č.1 tohoto zápisu. 
 
Usnesení č.1/12/2015: OZ souhlasí všemi hlasy s rozpo čtem na rok 2016  
 
 

3.  Hospodářka předložila ke schválení rozpočtové opatření č.4, změna ve výši 27.050,-Kč 

Usnesení č.2/12/2015 OZ souhlasí s rozpo čtovým opat řením č.4 

 

 

 



 

4. Byla projednána výše odměn obecních zastupitelů pro rok 2016 a bylo rozhodnuto 
ponechat jejich výši jako v roce 2015. 

Usnesení č.3/12/2015 – OZ souhlasí s výší odm ěn všemi hlasy   

 

5. Byla projednána výše poplatků za odvoz odpadu. Vzhledem ke skutečnosti, že byla 
navýšena fakturace za odvoz odpadů od společnosti AVE CZ Hejdof ( za odvoz 
bioodpadu), bylo rozhodnuto, že výše poplatků pro rok 2016 bude činit 400,-Kč pro 
občana trvale bydlícího a 850,-Kč pro jeden rekreační objekt. 

Usnesení č.4/12/2015 – OZ souhlasí s výší poplatk ů za odpady všemi hlasy  

 

6. Různé  

6.1. Brigáda na stavění sněhových zábran se dosud nekonala pro nepříznivé počasí. 

6.2. Fyzické inventury se budou konat 9.1.2016(invert.komise – Tvrdík Josef předseda, 
Kunášková Jaroslava a Kunášková Ivana členové). S výsledkem inventur bude 
zastupitelstvo seznámeno na lednovém zasedání. 

6.3. Kalendáře byly rozdány, zajistila Jaroslava Kunášková. 

 

6. Závěrem starosta poděkoval zastupitelům za práci v roce 2015 a ukončil zasedání 
zastupitelstva ve 21,00hod.  

Termín příštího zasedání: 27. 1. 2016 od 18,00hod. 

 

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

 

Ověřili: 

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

   

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

 

 

V Čejkovicích dne: 28. 12. 2015 



 

 

 

 

 

 


