
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice  

ze dne 28. 6 . 2017 

 

Přítomni:  

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

Celkem přítomno : 5 členů OZ 

Hosté: 0 

 

 

Program: 

1.  Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2.  Informace k výstavbě autobusové čekárny 

3. Schválení účetní závěrky 

4. Projednání letního grilování 

5. Projednání opravy chaty „Na Skále“ 

6. Došlá pošta 

7. Různé (sekání travin) 

8. Závěr 

 

 

 

1. Zasedání OZ  zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 19,00 hod.Zasedání se konalo 

na základě pozvánky ze dne 21 .6. 2017. Přivítal přítomné zastupitele. Byla navržena 

zapisovatelka – Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního zápisu – Kunášková 

Jaroslava  a Kunášek Miroslav. Starosta seznámil přítomné  s plánovaným 

programem  zasedání. Nikdo z přítomných členů nechtěl program doplnit,ani změnit, 

proto dal starosta o výše  navrženém hlasovat. 

 

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.1a/6/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje  zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, 

ověřovatele zápisu Jaroslavu Kunáškovou  a Miroslava Kunáška a schvaluje navržený 

program jednání. 

 

2.  Starosta informoval, že stavebnice čekárny je již objednána, čekací doba je 6 – 7 týdnů. 

Je pozván p.Rokos, aby si prohlédl terén a nacenil dílo. 

OZ bere na vědomí 

 

3. Byla předložena účetní závěrka za rok 2016 ke schválení. 

Návrh usnesení:  

OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2016 a ukládá hospodářce přeúčtovat hospodářský 

výsledek ve výši 183.294,97 Kč na účet výsledku hospodaření minulých let. 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 

 

 Usnesení č.2a/6/2017 – OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2016 a ukládá hospodářce 

přeúčtovat hospodářský výsledek ve výši 183.294,97 Kč na účet výsledku hospodaření 

minulých let. 

 

4. Letní grilování se uskuteční 5.8. 2017. Tato akce bude předmětem jednání na příštím 

zasedání. 

OZ bere na vědomí 

 

5. Byla projednána oprava dveří chaty na skále. Bylo zjištěno, že je vylomený zámek, 

zcizeno nebylo nic. Je třeba zámek vyměnit  a zabezpečit petlicí. Zajistí místostarosta a 

starosta. 

OZ bere na vědomí 

6. Došlá pošta 

6.1. Státní pozemkový úřad , pobočka Kutná Hora zaslal pozvánku na kontrolní den 

31.7.2017(pozemkové úpravy). Schůzka účastníků se bude konat na OÚ ve Zbýšově od 14ti 

hod. Za obec se zúčastní starosta. 

OZ bere na vědomí 



6. 2. 

Krajský úřad, odbor životního prostření zaslal oznámení o zahájení řízení – udělení souhlasu 

k vypouštění do volné přírody čmeláka zemního. 

OZ bere na vědomí 

6.3. 

 OÚ Leština zaslal závěrečný účet DSO Plynofikace Ledečska za rok 2016.Bude zveřejněn 

na úřední desce až do schválení účtu za další rok. 

OZ bere na vědomí 

 

7. Brigáda na úpravu obecní zeleně se uskuteční dne 8.7.2017 od 9,00hod. Bude zveřejněna 

pozvánka. Je třeba provést úpravu zeleně – posekání travin a křovin. 

OZ bere na vědomí 

 

 

8. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21,00hod.   

Termín příštího zasedání: 26.7.2017 od 19 hod. 

 

 

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

 

 

Ověřili: 

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

 

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

 

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

 

 

V Čejkovicích dne: 28. 6. 2017 



 

 

 

 

 

 


