Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 28. 2 . 2018

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

Navržený program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
3. Návrh na závěrečný účet 2017
4. Informace - pořízení grilu
5. Termíny předávání výkaznictví do CSUIS
6. Projednání odměny za správu web.stránek
7.Vyhodnocení brigád na dřevo
8. Projednání likvidace polomů na katastru obce
9. Jednání na OÚ o souladu údajů v katastru nemovitostí se skutečným stavem dne
12. a 13. 3. 2018
10.Ostatní došlá pošta
11.Různé
12.Závěr
Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 21. 2. 2018 a bylo usnášení
schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 18,00 hod. Byla navržena
zapisovatelka – Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního zápisu – Tvrdík Josef a
Kunášková Jaroslava. Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání.
Nikdo nechtěl program doplnit ani změnit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou, ověřovatele zápisu Josefa
Tvrdíka a Jaroslavu Kunáškovou a schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:
Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.1/2/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou,
ověřovatele zápisu Josefa Tvrdíka a Jaroslavu Kunáškovou a schvaluje navržený
program jednání.
Usnesení bylo přijato.
2 . Starosta seznámil přítomné se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok
2017.Přezkoumání se uskutečnilo dne 16.2.2018 za přítomnosti starosty obce a hospodářky
a bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu.Výrok bez výhrad.
OZ bere na vědomí

3. Hospodářka předložila Návrh na závěrečný účet obce za rok 2017. Návrh bude zveřejněn
na úřední desce po dobu nejméně 15ti dnů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh na závěrečný účet obce za rok 2017
Hlasování:
Pro
4
Proti 0
Zdržel se
0
Usnesení č.2/2/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na závěrečný účet obce za
rok 2017
Usnesení bylo přijato

4.Starosta informoval o nákupu nového grilu.Navržená cena činí 21.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup nového grilu za cenu 21.000,-Kč.
Hlasování:
Pro
4
Proti 0
Zdržel se
0
Usnesení č.3/2/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového grilu za cenu
21.000,-Kč
Usnesení bylo přijato
5. Hospodářka informovala o termínech pro zasílání výkaznictví.
OZ bere na vědomí

6. Byla projednána Dohoda o provedení práce na správu webových stránek s p.Hartem.
Navržená odměna je 2.360,-Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje Dohodu o provedení práce a výši odměny 2.360,-Kč.
Hlasování:
Pro
4
Proti 0
Zdržel se
0
Usnesení č.3/2/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o provedení práce a výši
odměny 2.360,-Kč.
Usnesení bylo přijato
7. Dne 10.2.2018 se uskutečnila brigáda na dřevo – bylo připraveno dřevo na letní grilování.
OZ bere na vědomí

8. Bylo zjištěno, že na obecních pozemkách pod Skálou se nachází větší množství polomů.
Toto dřevo bude nabídnuto obyvatelům naší obce. Občané si musí polomové dřevo sami
zpracovat a odvézt.
OZ bere na vědomí

9. Ve dnech 12. – 13. 3. 2018 se uskuteční na obecním úřadu jednání s pracovníky
z Katastrálního úřadu v K.Hoře. Bude zjišťován soulad údajů z KN se skutečným stavem.
Majitelé nemovitostí obdrželi výzvu z katastrálního úřadu, za obec se zúčastní starosta.
OZ bere na vědomí
10. Ostatní došlá pošta
10.1. Obdrželi jsme odpověď z ministerstva vnitra na naši žádost o posouzení zákonitosti
obecně závazné vyhlášky č.1/2018. Výrok – předmětná vyhláška nebyla shledána v rozporu
se zákonem.
10.2. Finanční úřad v Čáslavi zaslal informaci o klientském přístupu – rozšířené úřední
hodiny k podávání daňových přiznání. Toto sdělení je zveřejněno na úřední desce.

11. Různé
11.1. Je třeba zakoupit novou výplň na úřední desku.
OZ bere na vědomí

11.2. Byly projednány nové výplatní termíny pro obecní zastupitele.

Návrh usnesení:
Termíny výplat odměn zastupitelů obce:
Starosta
měsíčně
Místostarosta měsíčně
Členové
čtvrtletně
Hlasování:
Pro
4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.4/2/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje termíny výplat odměn zastupitelů
obce – starosta měsíčně, místostarosta měsíčně, členové čtvrtletně.
Usnesení bylo přijato
11.3. Dne 1.3.2018 se koná členská schůze LD Chraňbož, pro nemoc se nezúčastní
p.Flekal, zastupovat bude starosta.
OZ bere na vědomí

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

Termín příštího zasedání: 28. 3. 2018 od 19hod.(letní čas)

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Kunášková Jaroslava

……………………………………………………..

Tvrdík Josef

……………………………………………………….

Starosta (místostarosta)

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 28. 2. 2018

