
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice 

ze dne 27. 12 . 2017 

 

Přítomni: 

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

Celkem přítomno 5 členů OZ 

Hosté: 0 

 

Navržený program jednání: 

Program: 

1.  Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2.  Schválení rozpočtu na rok 2018 

3. Rozpočtové opatření č.6 

4. Projednání odměn OZ na rok 2018 

5. Projednání inventur k 31.12.2017 

6.Došlá pošta 

7. Různé 

8. Závěr 

 

 

1. Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 18. 12. 2017. 

Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 18,00 hod. Byla navržena 

zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního zápisu – Kunášková 

Jaroslava a Kunášek Miroslav. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým 

programem jednání. Nikdo nechtěl program doplnit ani změnit. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu 

Jaroslavu Kunáškovou  a Miroslava Kunáška a schvaluje navržený program jednání. 

 



Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

   Usnesení č.1/12/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu 

Kunáškovou, ověřovatele zápisu Jaroslavu Kunáškovou  a Miroslava Kunáška a 

schvaluje navržený program jednání. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2 . Návrh na rozpočet roku 2018 byl zveřejněn na úřední desce od 4.12.2017 -21.12.2017. 

Návrh byl předložen jako schodkový. Źádné připomínky ze strany občanů nebyly. 

Proto byl tento předložen ke schválení. 

     Návrh na usnesení: 

        Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet na rok 2018. Příjmy  činí 

650tis.Kč,výdaje 950tis.Kč. Schodek ve výši 300tis.Kč bude kryt z vlastních zdrojů. 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení č.2/12/2017 -  Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet na 

rok 2018. Příjmy činí 650tis.Kč,výdaje 950tis.Kč.Schodek ve výši 300tis.Kč bude 

kryt z vlastních zdrojů. 

Usnesení bylo přijato 

 

3.  Hospodářka předložila ke schválení rozpočtové opatření č.6. 

     Návrh usnesení: 

     Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení č.3/12/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6 

Usnesení bylo přijato 

 

4. V tomto bodu byla projednána výše odměn obecních zastupitelů pro rok 2018. Starosta 

navrhl, aby výše odměn byla shodná jako v roce 2017.Tedy: 

        odměna starosty  14.000,-Kč/měsíc zúčtováno měsíčně 

        odměna místostarosty    1.600,-Kč/měsíc      zúčtováno čtvrtletně 



        odměna člena                   500,-Kč/měsíc    zúčtováno pololetně 

         

        Návrh usnesení: 

        Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2018 navrženou výši odměn pro obecní 

zastupitele včetně termínů zúčtování. 

        Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

       Usnesení č.4/12/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2018 navrženou 

výši odměn pro obecní zastupitele včetně termínů zúčtování. 

      Usnesení bylo přijato 

5.     Inventury budou provedeny dne 15.1.2018 na základě Příkazu k inventarizaci 

majetku. Bude zinventarizován hmotný a nehmotný majetek k 31.12.2017. Komise 

bude pracovat ve složení: 

        Tvrdík Josef – předseda 

         Kunášková Jaroslava – člen 

         Kunášková Ivana – člen 

         Inventurní soupisy včetně závěrečné Zprávy budou předloženy starostovi obce do 

20.1.2018. 

         OZ bere na vědomí 

6.  Došlá pošta 

6.1. Společnost AVE Hejdof CZ zaslala Dodatek č.13 ke Smlouvě 

č.S/100183/05324263/001/2006 na zajištění odvozu tuhého komunálního odpadu. 

        OZ bere na vědomí 

 

6.2. Městský úřad Čáslav zaslal územní rozhodnutí o umístění stavby – oplocení na 

pozemku č.st 32 – p.Veselý 

       OZ bere na vědomí 

 

6.3. Plynofikace Ledečsko zaslalo rozpočtové opatření č.1 a 2. Na úřední desce bude 

zveřejněno oznámení, kde je uveřejněno v elektronické podobě a kde je možno 

nahlédnout do jeho listinné podoby. 

       OZ bere na vědomí 



7. Různé 

7.1. Starosta sdělil přítomným, že byla řádně v termínu odeslána  na Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových Zpráva o plnění podmínek souvisejících s bezúplatným 

převodem pozemků st.p.č.46 a 47. 

OZ bere na vědomí 

 

8. Starosta závěrem poděkoval zastupitelům obce za činnost v uplynulém roce a  ukončil 

zasedání zastupitelstva ve 20,00hod. 

  

Termín příštího zasedání: 31.1.2018 od 18hod. 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřili: 

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

 

 

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

 

 

Starosta(místostarosta)   ………………………………………………………. 

 

 

V Čejkovicích dne: 28. 12. 2017 

 

 



 

 

 

 


