Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 29. 11 . 2017

Přítomni:
Ing.Kunášek Miroslav, Kunášková Ivana, Tvrdík Josef, Flekal Josef, Kunášková Jaroslava
Celkem přítomno : 5 členů OZ
Hosté: 0
Plánovaný program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání návrhu na rozpočet pro r.2018
3. Finanční výhled 2019 - 2022
4. Informace ke stavbě autobusové čekárny
5. Vyhodnocení podzimní brigády
6. Projednání mechanizace na údržbu obce
7. Informace ke kontrole volebních lístků
8. Projednání Dodatku č.10 - ARRIVA
9. Zpráva o jednání – Plynofikace Ledečsko
10. Projednání nákupu kalendářů
11. Ostatní došlá pošta
12. Závěr

1. Zasedání OZ zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 18,00 hod.Zasedání se konalo
na základě pozvánky ze dne 22 .11. 2017. Starosta přivítal přítomné zastupitele. Byla
navržena zapisovatelka – Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního zápisu – Tvrdík
Josef a Flekal Josef. Starosta seznámil přítomné s plánovaným programem
zasedání a podal návrh prohodit body programu 2 a 6 a dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu Josefa
Tvrdíka a Josefa Flekala a schvaluje navrženou změnu v program jednání – prohodit body
programu 2 a 6.

Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.1/11/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu
Kunáškovou, ověřovatele zápisu p.Josefa Tvrdíka a p.Josefa Flekala a schvaluje
navrženou změnu v programu jednání- prohodit body programu 2 a 6.
Návrh usnesení byl přijat
Schválený program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání mechanizace na údržbu obce
3. Finanční výhled 2019 - 2022
4. Informace ke stavbě autobusové čekárny
5. Vyhodnocení podzimní brigády
6. Projednání návrhu na rozpočet pro r.2018
7. Informace ke kontrole volebních lístků
8. Projednání Dodatku č.10 - ARRIVA
9. Zpráva o jednání – Plynofikace Ledečsko
10. Projednání nákupu kalendářů
11. Ostatní došlá pošta
12. Závěr

2. V tomto bodě byla projednána nutnost nákupu mechanizace , která by sloužila pro obecní
účely – malotraktor s přívěsem, gril…Na příštích zasedáních budou projednány jednotlivé
návrhy, které budou posouzeny.S nákupem této mechanizace je třeba počítat při
sestavování návrhu na rozpočet pro rok 2018
OZ bere na vědomí

3. Byly předloženy ke schválení finanční výhledy pro roky 2019 – 2022, které tvoří přílohu
tohoto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční výhledy pro roky 2019 – 2022.
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.2/11/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje finanční výhledy pro roky 2019 –
2022.
Návrh usnesení byl přijat

4. Autobusová čekárna bude doplněna o informační mapu Středočeského kraje a dále zde
budou umístěny koše na odpadky, posypový materiál a drobný elektroodpad-monočlánky.
OZ bere na vědomí

5. Při podzimní brigádě bylo upraveno okolí autobusové čekárny – rozvezena zemina,
upravena okolní zeleň, natřena vývěska.
OZ bere na vědomí

6. OZ sestavilo návrh na schodkový rozpočet pro rok 2018. Příjmy 650tis.Kč, výdaje
950tis.Kč.Schodek ve výši 300tis.Kč bude kryt z vlastních zdrojů. Návrh na rozpočet bude
zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15ti dnů. Připomínky lze podávat do
21.12.2017. Návrh na rozpočet tvoří přílohu tohoto zápisu.

Návrh usnesení:
OZ schvaluje návrh na schodkový rozpočet pro rok 2018, příjmy 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.3/11/2017 - OZ schvaluje návrh na schodkový rozpočet pro rok 2018,
příjmy 650tis.Kč, výdaje 950tis.Kč, schodek ve výši 300tis.Kč bude kryt z vlastních
zdrojů.
Návrh usnesení byl přijat

7. Starosta informoval přítomné, že výsledky voleb do PS Parlamentu ČR byly na základě
výzvy předány na Městský úřad Čáslav ke kontrole správnosti. Dokumenty dosud nebyly
vráceny.
OZ bere na vědomí

8.OZ projednalo Dodatek č.10 ke smlouvě č.651/331/2008 o závazku veřejné
služby(dopravní obslužnost) od společnosti ARRIVA Vých.Čechy. Zvýšení poplatků pro rok
2018 již bylo v průběhu roku avizováno. Dle tohoto dodatku bude činit poplatek pro naši obec
3020 Kč za rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.10 od společnosti ARRIVA pro rok 2018
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.4/11/2017 – zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.10 od společnosti
ARRIVA pro rok 2018.
Návrh usnesení byl přijat

9. Schůze – Plynofikace Ledečsko se konala 7.11. 2017 v Leštině od 18,00hod., zúčastnil se
starosta. Informoval přítomné o průběhu jednání. Věcná břemena má naše obec vyřešena.
Obci bude zaslána faktura - poplatek za rok 2017. Poplatek činí 15Kč na jednoho trvale
žijícího občana.
OZ bere na vědomí
10. OZ projednalo nákup kalendářů, do jedné rodiny jeden kus.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje nákup kalendářů, do jedné rodiny jeden kus
Hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 5/11/2017 - OZ schvaluje nákup kalendářů, do jedné rodiny jeden kus
Návrh usnesení byl přijat
11.
11.1. LD Chraňbož zaslalo zápis z jednání + pozvánky na naháňku černé zvěře. O naháňku
není zájem, nezúčastníme se.

OZ bere na vědomí
11.2. Krajský úřad zaslal Metodiku pro volbu prezidenta ČR, která se bude konat ve dnech
12. – 13.1.2018
OZ bere na vědomí

12. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 21,15hod.
Termín příštího zasedání: 27.12. 2017 od 18. hod.na OÚ

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Tvrdík Josef

……………………………………………………..

Flekal Josef

……………………………………………………….

Starosta(místostarosta)

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 29. 11. 2017

