Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 25. 5. 2016

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

Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení roční závěrky za rok 2015
3. Projednání Směrnice – zakázky malého rozsahu
4. Projednání výstavby autobusové čekárny
5. Došlá pošta
6. Různé
7. Závěr

1. Zasedání OZ zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 19,00 hod. Byla navržena
zapisovatelka – Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního zápisu – Kunášková
Jaroslava a Kunášek Miroslav. Starosta seznámil přítomné s plánovaným
programem zasedání. Nikdo z přítomných členů nechtěl program doplnit, proto dal o
výše navrženém hlasovat.
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.1/5/2016 – OZ souhlasí s navrženým programem zasedání,
zapisovatelkou a ověřovateli dnešního zápisu.

2 . Hospodářka předložila ke schválení výkazy - roční účetní závěrku za rok 2015.
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.2/5/2016– Obecní zastupitelstvo souhlasí s roční účetní závěrkou za rok
2015.

3. Byla projednána Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu:
Zakázky do 10.000,-Kč bez DPH vybírá bez výběrového řízení starosta s místostarostou,
vyšší než 10tis. –do výše 100tis.Kč bez DPH vybírá bez výběrového řízení zastupitelstvo
obce. U zakázek nad 100tis.bez DPH se vyzvou 3 dodavatelé k předložení nabídky.
Výzvu a seznam dodavatelů schválí zastupitelstvo obce. Dále bude jmenována tříčlenná
komise, která navrhne pořadí uchazečů a sepíše o tomto zápis. O výběru nejvhodnější
nabídky rozhodne s konečnou platností zastupitelstvo obce.
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.3/5/2016– Obecní zastupitelstvo souhlasí s obsahem Směrnice, platnost
Směrnice je od 25.5.2016

4. Starosta jednal se společností MONT PLAST Přelouč.Cena za tuto čekárnu je cca
30.500,-Kč, rozměr 3x3 m, 2 okna, stavba svépomocí. Jelikož se jedná o významné
snížení ceny, dal hlasovat o tomto návrhu.
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.4/5/2016 – OZ souhlasí s předloženým návrhem

5. Došlá pošta
5.1. Svaz postižených, základní organizace Zbýšov požádal o finanční příspěvek na
pořádání svých akcí. Byl navržen dar ve výši 1.500,-Kč. Starosta dal o návrhu
hlasovat.
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.5/5/2016 – OZ souhlasí s výší daru pro Svaz postižených

5.2. Ministerstvo vnitra ČR zaslalo Posouzení zákonitosti obecně závazné vyhláškyč.1/2015
obce Čejkovice. Vydaná vyhláška nebyla shledána v rozporu se zákonem. K tomuto byl ještě
zaslán právní rozbor, OZ se bude v budoucnu při vydávání nových vyhlášek těmito radami
řídit.
OZ bere na vědomí
5.3. KÚ Středočeského kraje zaslal oznámení o provedení kontroly. Předmětem kontroly
bude výkon přenesené působnosti při zápisu a editaci dat do Registru územní identifikace.
Kontrola se bude konat 6.6.2016, zúčastní se starosta a hospodářka.

6. Různé
6.1. Hospodářka informovala OZ, že žádost o přezkoumání hospodaření za rok 2016 byla
odeslána v termínu ( do 30.6.) datovou schránkou.
6.2 Byl projednán dar pro jubilantku obce p.Havlovou (60let) ve výši 500,-Kč.
6.3. Kácení máje se bude konat 4.6. od 17hod, obec zajistí na tuto akci občerstvení.
6.4. 21.5.2016 bylo sejmuto z úřední desky Sdělení o nápravných opatřeních. Informaci o
splnění zákonné povinnosti je třeba zaslat na Ministerstvo vnitra ČR, zajistí starosta.

7. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21,00 hod.
.
Termín příštího zasedání: 29.6. 2016 od 19,00hod na OÚ

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Kunášková Jaroslava

……………………………………………………..

Ing.Kunášek Miroslav

……………………………………………………….

Podpis starosty(místostarosty):

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 25. 5. 2016

