
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice  

ze dne 26. 10.  2016 

 

Přítomni:  

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

(celkem přítomno 5 členů OZ) 

Hosté: 0 

 

Navržený program: 

1.  Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Projednání pořízení nového PC pro účetnictví 

3. Rozpočtové opatření č.3 

4. Informace k opravě uliční vpusti na návsi 

5. Projednání odpovědi Judr.Neméthové – dědictví po M.Kropáčkové 

6. Ostatní došlá pošta 

7. Různé  - zhodnocení průběhu voleb, životní jubilea 

8. Závěr 

 

 

1. Zasedání OZ obce Čejkovice  bylo sezváno pozvánkou ze dne 18.10.2016. Starosta 

Ing. Kunášek  zahájil zasedání v 19,00 hod. Přivítal přítomné zastupitele. Byla 

navržena zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního zápisu – Flekal 

Josef  a Jaroslava Kunášková. Starosta seznámil přítomné  s navrženým programem 

jednání. Nikdo z přítomných členů nechtěl program doplnit či změnit. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu 

Josefa Flekala a Jaroslavu Kunáškovou a schvaluje navržený program. 

 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

   Usnesení č.1/10/2016 – OZ souhlasí s navrženým  programem zasedání, 

zapisovatelkou a ověřovateli dnešního zápisu. 



 

 

 

2. Obecní zastupitelstvo projednalo nákup nového PC pro účetnictví. Původní je velmi 

pomalý, nevyhovující. Starosta podal návrh na pořízení nového,výkonnějšího  PC , 

pořizovací cena do 15.000,-Kč. 

Návrh usnesení: 

OZ souhlasí s pořízením nového PC do 15.000,-Kč, 

     Hlasování: 

     Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

     Usnesení č.2/10/2016 – OZ souhlasí s pořízením nového PC do 15.000,-Kč 

 

3. Hospodářka předložila k odsouhlasení návrh rozpočtového opatření č.3 (výdaje na 

volby). 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3 

     Hlasování: 

     Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

     Usnesení č.3/10/2016 – Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočtové opatření č.3 

 

4. Starosta informoval, že společnost Silnice Čáslav – Holding, a.s. opravila silniční vpusť 

na návsi dle naší objednávky. 

OZ bere na vědomí 

 

5. OZ projednalo dotaz od Judr.Neméthové ve věci dodatečného projednání dědictví po 

Marii Kropáčkové, týkající se data úmrtí p.Barbory Pipkové. Obecnímu zastupitelstvu o 

těchto skutečnostech není nic známo a pověřuje starostu v dané věci odpovědět. 

OZ bere na vědomí 

6. Ostatní došlá pošta 

6.1. Městský úřad Světlá n.Sáz. zaslal Rozhodnutí – povolení k vypouštění předčištěných 

odpadních vod. 

OZ bere na vědomí 



6.2. Společnost AVE CZ Hejdof zaslala k podpisu Evidenční a nákladové listy za přepravu 

nebezpečných odpadů. Potvrzení a zaslání zpět zajistí starosta. 

OZ Bere na vědomí 

6.3. Územní pracoviště v Čáslavi zaslalo žádost o spoluprácí –upřesnění informací o obci. 

Vyplnění a odeslání zajistí starosta. 

OZ bere na vědomí 

6.4. Ministerstvo životního prostředí zaslalo žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky 

s návrhem opatření obecné povahy. Žádost bude zveřejněna po dobu nejméně 15ti dnů. 

OZ bere na vědomí 

6.5. Starosta předložil zastupitelstvu zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

dobrovolného svazku obcí Plynofikace Ledečska – svazek obcí za rok 2016. 

OZ bere na vědomí 

7. Různé 

7.1. Volby proběhly v pořádku, ale byla nižší účast než v předchozích letech. 

OZ bere na vědomí 

 

7.2. Životního jubilea 65let se dožívá p.Kunášek Josef, bude mu zakoupen dar v hodnotě 

cca 500,-Kč. 

OZ bere na vědomí 

 

7.3. Starosta informoval, že v termínu do 15.10. zaslal na Ministerstvo vnitra ČR, odbor 

veřejné správy, dozoru a kontroly Zprávu o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných 

při kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u naší obce. 

OZ bere na vědomí. 

 

7.4. Je třeba zaslat upomínky za neuhrazené poplatky za odvoz odpadů – zajistí 

hospodářka. 

OZ bere na vědomí 

 

 

 

 



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

Termín příštího zasedání zastupitelstva: 30.11. 2016 od 18,00hod na OÚ(zimní čas) 

 

 

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

 

 

Ověřili: 

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

 

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

 

Podpis starosty(místostarosty):  ………………………………………………………. 

 

 

 

V Čejkovicích dne: 4. 11. 2016 

 

 

 

 

 

 


