Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 22. 2 . 2017

Přítomni:
Ing.Kunášek Miroslav, Kunášková Ivana, Kunášková Jaroslava, Tvrdík Josef
Omluven: Flekal Josef
Celkem přítomno 4 členové OZ
Hosté: 0

Program:
1. Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016
3. Návrh na závěrečný účet obce za rok 2016
4. Projednání jarní brigády v obci
5. Projednání Zprávy LD Chraňbož + rozhodnutí o změně stanov
6. Ostatní došlá pošta
7. Různé
8. Závěr

1. Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 14. 2. 2017. Zasedání
zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 18,00 hod. Byla navržena zapisovatelka –
Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního zápisu – Tvrdík Josef a Kunášková Ivana.
Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání. Nikdo nechtěl
program doplnit ani změnit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu Ivanu
Kunáškovou a Josefa Tvrdíka a schvaluje navržený program jednání.
Hlasování:
Pro
4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.1/2/2017 – OZ schvaluje navržený programem jednání,
zapisovatelku a ověřovatele dnešního zápisu.

2 . Starosta seznámil přítomné se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
Přezkoumání se konalo dne 8.2.2017, provedli ho pracovníci Krajského úřadu
v Praze Ing. Francová Helena a Černovský Jiří. Výrok bez výhrad.
OZ bere na vědomí

3.

Hospodářka předložila zastupitelstvu Návrh na závěrečný účet obce za rok 2016.
Návrh spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bude
zveřejněn na úřední desce, též způsobem umoźňujícím dálkový přístup po dobu
nejméně 15 dní. Občané mohou své připomínky sdělit do 20.3.2017
OZ bere na vědomí

4. Byla projednána brigáda v obci. Je třeba vyčistit prostranství okolo obecního
úřadu,kapličky,horní a dolní návsi a cestu na Skálu. Předběžně byl stanoven termín
na 1.4.2017 od 9hod., ještě bude upřesněno na příštím zasedání.
OZ bere na vědomí

5. Byla projednána Zpráva LD Chraňbož ze dne 7.2.2017. Dále byly projednány změny
platných stanov LD – viz příloha tohoto zápisu.
Návrh usnesení: OZ schvaluje změnu platných stanov LD Chraňbož ze dne 22.5.2014
ve čl.4
Hlasování:
Pro
4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 2/2/2017 - OZ schvaluje změnu platných stanov LD Chraňbož ze dne
22.5.2014 ve čl.4
Sdělení o rozhodnutí bude zasláno na LD Chraňbož nejpozději do 10.4.2017, zajistí
hospodářka.
6. Ostatní došlá pošta
6.1 Policie ČR zaslala Zprávu o stavu veřejného pořádku Okrsku K za rok 2016. V naší
obci nebyl zaevidován žádný trestný čin ani přestupek.
OZ bere na vědomí

6.2. Ministerstvo životního prostředí zaslalo žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky – kormorán
velký. Po uplynutí lhůty 15 dnů bude odesláno na ministerstvo životního prostředí oznámení
o zveřejnění. Zajistí hospodářka.
OZ bere na vědomí
6.3. Finanční úřad zaslal sdělení o klientském přístupu v roce 2017, bude zveřejněno na
úřední desce, zajistí starosta.
OZ bere na vědomí
6.4. Státní pozemkový úřad zaslal pozvánku na kontrolní den, za obec se zúčastnil
místostarosta.
OZ bere na vědomí
6.5. Geodézie Ledeč n.Sáz. zaslala informaci o potížích s vklady věcných břemen na
katastrech nemovitostí. O dalším průběhu a výsledcích jednání budou nadále informovat.
OZ bere na vědomí
6.6. Městský úřad zaslal Územní rozhodnutí o umístění vrtané studny – p.Kunášek V.
OZ bere na vědomí

7. Různé
7.1. Hospodářka informovala přítomné, že bylo zasláno vyúčtování daní – srážkové a
zálohové za rok 2016 na Územní pracoviště Čáslav.
OZ bere na vědomí
7.2. Dále hospodářka sdělila, že Přehled – finanční vypořádání dotací za rok 2016 byl
odeslán 30.1.2017.
OZ bere na vědomí
7.3. Starosta informoval přítomné o úpravě smlouvy na pojištění budov. Budovy jsou
připojištěny, cena za pojištění zůstává stejná.

8. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,00hod.
Termín příštího zasedání: 29. 3. 2017 od 19,00hod. (letní čas)

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Tvrdík Josef

……………………………………………………..

Kunášková Ivana

……………………………………………………….

Starosta(místostarosta)

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 26. 2. 2017

