Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 27. 1. 2016

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

Program:
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č.1
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 – Kunášková
Jaroslava a Kunášek Miroslav

2 . Hospodářka předložila návrh na rozpočtové opatření č.1. Je třeba upravit příjmy,
položku 4112 dle skutečně přiznaného příspěvku na výkon státní správy a též
položku 1340 - poplatky za likvidaci komunálního odpadu.
Usnesení č.1/1/2016– OZ souhlasí s rozpočtovým opatřením č.1 všemi hlasy

3. Došlá pošta
3.1. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly zaslal oznámení o Přezkoumání
hospodaření za rok 2014. Uskuteční se 10.2. 2015 od 8,00 hod. v budově obecního
úřadu. Přezkoumání bude vykonáno Ing.Helenou Francovou. Za obec se zúčastní
starosta a hospodářka.

3.2. Společnost EKO – KOM zaslala dotazník za rok 2015 - nakládání s odpady. Vyplnění
a odeslání dotazníku zajistí starosta.

3.3. JUDr.Némethová zaslala žádost o sdělení dat úmrtí osob, jejichž poslední trvalý pobyt
byl v naší obci. Tuto informaci zašle starosta.

3.4. Finanční úřad pro Stř.kraj zaslal žádost o odsouhlasení výnosů daní převedených
v roce 2015. Zajistí hospodářka.

3.5. Krajský úřad, odbor finanční zaslal tabulky k vyplnění – finanční vypořádání dotací se
státním rozpočtem za rok 2015. Obec Čejkovice v roce 2015 obdržel pouze příspěvek
na výkon státní správy, který nepodléhá finančnímu vyrovnání. Za obec bude vyplněn
a odeslán pouze komentář, zajistí hospodářka. Termín do 5.2. 2016.

3.6. ČSÚ zaslal oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ. V termínu do 18.3.2016 je
třeba odeslat výkaz VI 1-01. Zajistí hospodářka.

3.7. VZP zaslala informace o změnách v doručování formulářů- OZ bere na vědomí.

3.8. Ministerstvo zemědělství zaslalo Veřejnou vyhlášku – Oznámení o vydání opatření
obecné povahy. Je zveřejněno na úřední desce(též elektronicky) od 14.1.2016.
Sejmuto bude 30.1.2016.

3.9. LD Chraňbož zaslala Zápis z jednání z 15.12.2015 spolu se zprávou ředitele.
S obsahem seznámil místostarosta.

3.10. Český úřad zeměměřický a katastrální zaslal informace k obnově hesla do
dálkového přístupu KN ČR.

4. Různé
4.1. Byly projednány výsledky inventarizace majetku k 31.12.2015. Nebyly shledány
inventurní rozdíly.

4.2. Hospodářka informovala, že byl v termínu odeslán výkaz FIN 12 za rok 2015 do
CSÚIS. Roční účetní výkazy(Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát + Příloha) budou odeslány
do 15.2.2016.

4.3. Starosta informoval, že byla odeslána Zpráva o plnění podmínek na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.

4.4. Ministerstvo zemědělství informovalo o dotačních programech v roce 2016.OZ se
rozhodlo žádat o dotaci v programu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny (Oprava kapličky a zvoničky).
Usnesení č.2/1/2016– OZ souhlasí všemi hlasy žádat o výše uvedenou dotaci.

5. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,30hod.
.
Termín příštího zasedání: 24. 2. 2015 od 18,00hod

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Kunášková Jaroslava

……………………………………………………..

Ing. Kunášek Miroslav

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 27. 1. 2016

