Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 28. 3 . 2018

Přítomni:
Ing.Kunášek Miroslav, Kunášková Ivana, Kunášková Jaroslava, Tvrdík Josef, Flekal Josef
Celkem přítomno 5 členů OZ
Hosté: 0

Navržený program jednání:

1. Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání závěrečného účtu 2017
3. Informace k podání DPPO 2017
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Informace o GDPR – schválení přihlášky do Sdružení místních samospráv
6. Projednání dotazníku k povodním
7. Informace k DSO – plynofikace
8. Informace o řešení nesouladů – revize k.ú. Čejkovice
9. Různé
10. Závěr

Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 20. 3. 2018 a bylo usnášení
schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 19,00 hod. Byla navržena
zapisovatelka – Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního zápisu – Flekal Josef a Tvrdík
Josef. 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
Flekala a Josefa Tvrdíka a schvaluje navržený program jednání.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.1/3/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou,
ověřovatele zápisu Josefa Flekala a Josefa Tvrdíka a schvaluje navržený program
jednání.
Usnesení bylo přijato.

2.Návrh na závěrečný účet obce za rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce od 6.3. 2018 do
28.3.2018. Žádné připomínky nebyly. Skutečné příjmy činily 746.119,98 Kč, skutečné
výdaje 526.880,22Kč.
Návrh usnesení: OZ schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 včetně Zprávy Krajského
úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, výrok
bez výhrad.
Hlasování:
Pro 5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.2/3/2018 OZ schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 včetně Zprávy
Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2017, výrok bez výhrad.
Usnesení bylo přijato

3. Hospodářka informovala o tom, že Přiznání k DPPO 2017 bylo řádně podáno. Daň za rok
2017 činí 23.370,-Kč
OZ bere na vědomí

4. Dále hospodářka předložila návrh na rozpočtové opatření č.2
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.3/3/2018 - Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2
Usnesení bylo přijato

5. Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů (GDPR) byl podán návrh, aby obec
vstoupila do Sdružení místních samospráv ČR. Jako řádný člen tohoto Sdružení si
pak může objednat služby pověřence pro ochranu osobních údajů podle obecného
nařízení(GDPR).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení obce Čejkovice do Sdružení místních
samospráv ČR na základě §46 a §84 odst.2 písm.e zákona o obcích č.128/2000Sb., ve
znění pozdějších předpisů a čl.3 Stanov Sdružení místních samospráv ČR a ukládá
starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na
adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání
zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro 5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.4/3/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení obce Čejkovice do
Sdružení místníchsamospráv ČR na základě §46 a §84 odst.2 písm.e zákona oobcích
č.128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl.3 Stanov Sdružení místních
samospráv ČR a ukládá
starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením
na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od
jednání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato

6.Vyplněný dotazník k povodním odeslal starosta
OZ bere na vědomí

7. Plynofikace – věcná břemena máme vyřízena s výjimkou p.Hurta a Rady. Celkově
je již cca 75% smluv uzavřeno.
OZ bere na vědomí

8. Byly vytvořeny schémata nesouladů u jednotlivých objektů. Tyto budou předány
geodetům , aby nám mohli předložit cenovou nabídku. Očekáváme množstevní slevu. Bude projednáváno na dalších zasedání.
OZ bere na vědomí

9. Různé – brigáda na dřevo se uskuteční 14.4.2018 od 9,00hod.
Na příštím zasedání bude třeba projednat jarní brigádu a je třeba zakoupit travní semeno (prostor u čekárny).
OZ bere na vědomí

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

Termín příštího zasedání: 25. 4. 2018 od 19hod.

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Flekal Josef

……………………………………………………..

Tvrdík Josef

……………………………………………………….

Starosta (místostarosta)

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 28. 3. 2018

