
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva  obce Čejkovice  

ze dne 29. 3 .  2017 

 

Přítomni:  

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

Celkem přítomno 5 členů OZ 

Hosté: 0 

 

 

Program: 

1.  Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2.  Rozpočtové opatření č.2 

3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016 

4. Informace k výstavbě čekárny 

5. Upřesnění termínu konání jarní brigády 

6.Došlá pošta 

7. Různé 

8. Závěr 

 

 

1. Zasedání OZ  se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 21. 3. 2017. Zasedání 

zahájil starosta Ing. Kunášek  Miroslav v 19,00 hod. Byla navržena zapisovatelka – 

Kunášková Ivana  a  ověřovatelé dnešního zápisu – Flekal Josef a Kunášková 

Jaroslava. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání. Nikdo 

nechtěl program doplnit ani změnit. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu 

Jaroslavu Kunáškovou  a Josefa Flekala a schvaluje navržený program jednání. 

 

Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 



   Usnesení č.1/3/2017 – OZ schvaluje  navržený  programem jednání, 

zapisovatelku  a ověřovatele dnešního zápisu. 

 

2 . Hospodářka předložila ke schválení rozpočtové opatření č.2 

Návrh usnesení: OZ schvaluje rozpočtové opatření č.2 

  Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0      

Usnesení č.2/3/2017 OZ schvaluje rozpočtové opatření č.2 

 

3.  Závěrečný účet obce za rok 2016 byl zveřejněn od 23. 2. 2017 do 23.3.2017. Žádné 

připomínky nebyly. Skutečné příjmy činily 685.996,88 Kč, skutečné výdaje 

478.360,02Kč. 

Návrh usnesení: OZ schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 včetně Zprávy Krajského 

úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, 

výrok bez výhrad. 

  Hlasování: 

Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0      

Usnesení č.3/3/2017 OZ schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 včetně Zprávy 

Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2016, výrok bez výhrad. 

 

4. Starosta podal bližší informace k výstavbě čekárny. Sdělil, že společnost GASNET 

souhlasí se stavbou bez námitek. Ještě se čeká na vyjádření společnosti ČEZ a.s.  a 

p.Jaromíra Dvořáka. 

OZ bere na vědomí 

 

5. Jarní brigáda se uskuteční 8.4.2017 od 9 hod. Bude upraveno okolí obecního úřadu a 

kapličky, dále horní a dolní náves a okolí cesty u rybníčka.Oznámení o konání bude 

zveřejněno na úřední desce. 

OZ bere na vědomí 

 

 

 



6.  Došlá pošta 

6.1. Městský úřad Čáslav zaslal obci na vědomí Oznámení o zahájení vodosprávního 

řízení – žadatel V.Kunášek, Čejkovice 17. 

OZ bere na vědomí 

6.2. Státní pozemkový úřad , pobočka Kutná Hora zaslal informace k pozemkové úpravě v 

k.ú. Chlum u Zbýšova a částech k.ú. Čejkovice u Zbýšova.Informace jsou zveřejněny 

od 10.3.2017 

OZ bere na vědomí 

6.3. LD Chraňbož zaslalo Zápis z jednání představenstva ze dne 21.3.2017 spolu se 

Zprávou ředitele LD.Místostarosta seznámil přítomné s obsahem Zprávy a Zápisu. 

        Dále informoval, že se zúčastní členské schůze, která se bude konat 13.4.2017 v 

Okřesanči. 

OZ bere na vědomí 

6.4. Dobrovolný svazek obcí – Plynofikace Ledečska zaslal zápis z členské schůze. Zápis 

bude zveřejněn na úřední desce. 

OZ bere na vědomí 

 

7. Různé 

7.1. Místostarosta sdělil, že nám LD Chraňbož poskytne strom na máj. Stavění by se mělo 

konat 29.4.2017 od 16hod. a pálení čarodějnic 30.4.2017, bude upřesněno příště. 

OZ bere na vědomí. 

 

 

8. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,30hod.   

Termín příštího zasedání: 26.4.2017 od 19hod. 

 

 

 

 

 

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



Ověřili: 

Flekal Josef     …………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

 

V Čejkovicích dne: 29. 3. 2017 

 

 

 

 

 

 


