Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 24. 2. 2016

Přítomni:
Ing.Kunášek Miroslav, Kunášková Ivana, Flekal Josef, Kunášková Jaroslava, Tvrdík Josef
(Celkem přítomno 5 členů OZ)

Program:
1. Zahájení
2. Projednání Zprávy o přezkoumání hospodaření + Návrh na závěrečný účet 2015
3. Došlá pošta
4. Různé
5. Závěr

1. Zasedání OZ zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 18,00 hod. Byla stanovena
zapisovatelka – Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního zápisu – Flekal Josef a
Tvrdík Josef. Přítomní byli seznámeni s programem dnešního zasedání.
Hlasování:
Pro
5
Proti 0
Zdržel se
0

Usnesení č.1/2/2016 – OZ souhlasí s navrženým programem, zapisovatelkou
ověřovateli zápisu.

2 . Starosta seznámil přítomné se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
a předložil návrh na Závěrečný účet obce. Tento návrh spolu se zprávou o
přezkoumání hospodaření bude zveřejněn na úřední desce, též způsobem
umožňujícím dálkový přístup, po dobu nejméně 15ti dnů, občané mohou sdělit své
připomínky do 20.3.2016.
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.2/2/2016 – OZ souhlasí s uvedeným návrhem na Závěrečný účet
3. Došlá pošta

3.1. Společnost ARRIVA Východní Čechy a.s. zaslala k podpisu Dodatek č.8 včetně
rozpisu čtvrtletních příspěvků.
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.3/2/2016 – OZ souhlasí s Dodatkem č.8
3.2. Ministerstvo vnitra ČR, odbor strategického rozvoje zaslalo dotazník týkající se
činnosti veřejného opatrovníka. Byla zaslána odpověď, že naše obec tuto činnost
nevykovává.
3.3. Státní pozemkový úřad zaslal pozvánku na úvodní jednání týkající se komplexní
pozemkové úpravy a oznámení o zahájení řízení. Za naši obec se zúčastní p.Flekal
Josef.Toto oznámení je zveřejněno na úřední desce od 8.2.2016.
Státní pozemkový úřad zaslal ještě Oznámení o zjišťování hranic v rámci
komplexních pozemkových úprav Chlum u Zbýšova, zatím uveden termín 5.7.4.2016, ještě bude upřesněno.
3.4. Ministerstvo vnitra ČR zaslalo informaci o provedení kontroly výkonu samostatné
působnosti svěřené orgánům obce Čejkovice. Tato kontrola se konala dnes, za obec
byli přítomni starosta a hospodářka. Zprávu o této kontrole obdržíme do třiceti dnů.
4. Různé
4.1. Starosta informoval, že uložené úkoly byly splněny – odeslán dotazník na EKO-KOM,
zaslána odpověď JUDr-Némethové, odesláno odsouhlasení výnosů na FÚ pro
Střed.kraj a odeslány roční účetní výkazy do CSUIS.

4.2. Starosta dále sdělil, že se zúčastnil schůze týkající se Plynofikace Ledečska. Sdělil,
že jsou ještě nevypořádána věcná břemena. Toto je třeba dořešit, pak spolek
zanikne. Věcná břemena musí být vyřešena do konce června 2016.
4.3. Pan Václav Kunášek obdrží k životnímu jubileu – 85 let dar v obvyklé výši.

4.4. Je třeba objednat psí známky, zajistí starosta

4.5. Za údržbu webových stránek bude vyplacena odměna p.Hartovi částka 2.360Kč.
Dohoda o provedení práce.
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

Usnesení č.4/2/2016 – OZ souhlasí s výší odměny.
5. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,00hod.
.

0

Termín příštího zasedání: 30.3. 2016 od 19,00hod

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Flekal Josef

……………………………………………………..

Tvrdík Josef

……………………………………………………….

Podpis starosty(místostarosty):

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 24.2. 2016

