
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice  

ze dne 30.3.  2016 

 

Přítomni:  

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

(Celkem přítomno 5 členů OZ) 

 

Program: 

1.  Zahájení 

2.  Projednání závěrečného účtu 2015 

3. Projednání výstavby autobusové čekárny 

4. Došlá pošta 

5. Různé 

6. Závěr 

 

1. Zasedání OZ  zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 19,00 hod. Byla stanovena 
zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního zápisu – Kunášek Miroslav 
a Kunášková Jaroslava. Přítomní byli seznámeni s programem dnešního zasedání. 
Hlasování: 
Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 Usnesení č.1/3/2016 – OZ souhlasí s navrženým programem,zapisovatelkou a 

ověřovateli zápisu 

2 .   Byl projednán závěrečný účet obce za rok 2015. Návrh byl vyvěšen na úřední 
desce(též elektronicky)spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2015 od 
18.2.2016 – 24.3.2016 k připomínkování.Skutečné příjmy činily 613.137,21Kč, skutečné 
výdaje 964.336,99 Kč Žádné připomínky od občanů  nebyly. Po projednání Zprávy o 
přezkoumání hospodaření byla přijata tato nápravná opatření: 

1. Hospodářka obce byla seznámena s proúčtováním daně z příjmu právnických osob. 

2. Hospodářka byla seznámena s pořizováním rozpočtu do účetního software a do 
budoucna bude tomuto pořizování věnovat větší pozornost, aby se chyba neopakovala. 

Starosta dal hlasovat o schválení závěrečného účtu za rok 2015 a o přijetí nápravných 
opatření. 



Hlasování: 
Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení č.2/3/2016– Obecní zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření 

obce a Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu 

Středočeského kraje, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2015, výrok s výhradou. Zároveň přijímá výše uvedená nápravná 

opatření, o kterých bude zaslána Krajskému úřadu informace. 

3. Projednání výstavby autobusové čekárny – byly podány dva návrhy. Předběžně byla 
vybrána čekárna SVRATOUCH o rozměrech 3 x 2,5m.Do příště je třeba sehnat vzorník 
barev, zajistit stavební četu a projednat možné snížení ceny. O dalším bude ještě 
jednáno. 

4. Došlá pošta 

4.1.Policie ČR zaslala Zprávu o stavu veřejného pořádku za rok 2015. V naší obci nebyl 
evidován žádný trestný čin ani přestupek. 

4.2. MAS Lípa pro venkov zaslala smlouvu o výši členského příspěvku pro rok 2016 
(198Kč). 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

    Usnesení č.3/3/2016 – OZ souhlasí s výší příspěvku. 

4.3.  Státní pozemkový úřad zaslal  Oznámení o zjišťování hranic v rámci komplexních 
pozemkových úprav Chlum u Zbýšova, termín 5.-7.4.2016,zúčastní se starosta a 
p.J.Kunášková. 

4.4. Státní pozemkový úřad zaslal výzvu k vyplnění tabulky – kontrola využití bezúplatně 
převedených pozemků – termín do 30ti dnů od doručení výzvy. Zajistí starosta. 

4.5. P.Flekal J.seznámil přítomné s konáním zasedání LD Chraňbož, které se konalo 
8.3.2016. OZ bylo seznámeno se Zápisem s jednání  a Zprávou ředitele LD za 1-2 
2016. 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 

4.6. Obdrželi jsme podepsanou smlouvu o zajištění požární ochrany. Příspěvek dle 
smlouvy bude zaslán na účet obce Zbýšov. 

5. Různé  

5.1. Starosta informoval, že  psí známky jsou zhotoveny,postupně budou předány. 

5.2. Hospodářka sdělila, že roční výkaz VI1-01 byl v termínu odeslán. 

5.3. Od dubna se opět vyváží bioodpad, svozový den úterý – sudý týden, první svoz 
5.4.2016. SKO – svozový den úterý- lichý týden. Informace bude zveřejněna na 
úřední desce. 



 

 

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

. 

Termín příštího zasedání: 27.4. 2016 od 19,00hod 

 

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

Ověřili: 

Ing. Kunášek Miroslav   …………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

 

V Čejkovicích dne: 30. 3. 2016 

 

 

 

 

 

 


