Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 31. 1 . 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 výsledků inventur
3. Projednání rozpočtového opatření č.1
4. Ochrana osobních dat GDPR - informace
5. Informace o volbách
6. Septiky, jímky - informace
7.Projednání Petice – odměny členů OVK
8. Ostatní došlá pošta
9.Různé
10.Závěr

1.
Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 22. 1. 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 Flekal 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 Tvrdíka a Josefa Flekala a schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

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

2 . Fyzické inventury byly provedeny dne 15.1.2018 na základě Příkazu č.1/2017. Starosta
seznámil přítomné se Závěrečnou zprávou.Nebyly shledány žádné rozdíly, pouze
inventarizační komise doporučila provést technickou údržbu na rotační sekačce.
Údržba bude provedena v rámci jarní brigády.
OZ bere na vědomí

3. Hospodářka informovala, že je třeba neprodleně provést rozpočtové opatření č.1
vzhledem ke schválenému příspěvku na výkon státní správy a výdajům na volbu
prezidenta ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1, kde bude zohledněn schválený
příspěvek na výkon státní správy a náklady na volbu prezidenta ČR.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.2/1/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1 ,
kde bude zohledněn schválený příspěvek na výkon státní správy a náklady na
volbu prezidenta ČR.
Usnesení bylo přijato

4.Starosta seznámil přítomné s GDPR, které je závazné pro všechny, kdo shromažďují nebo
zpracovávají osobní údaje fyzických osob žijících v EU včetně firem a institucí ze třetích zemí působících na evropském trhu. Nařízení bylo schváleno v dubnu 2016 a bude účinné v
květnu 2018.Bude tedy třeba se na novou povinnost připravit. Oslovili jsme
Ing.Šmejkala,který se touto problematikou zabývá. Ing.Šmejkal zašle cenovou nabídku.Bude
předmětem dalšího jednání.
OZ bere na vědomí

5. Starosta seznámil přítomné s výsledky voleb v našem volebním okrsku. Konstatoval,
že průběh voleb v naší obci byl bez potíží. Vysoká účast voličů. V souvislosti
s volbami natočila ČT 1 v naší obci krátkou reportáž do Událostí.
OZ bere na vědomí

6. Byl pověřen p.Josef Tvrdík, aby zjistil v ZD Vysočina Zbýšov platná pravidla pro vývoz
fekálií z domácích septiků. Na příštím zasedání bude informovat zastupitelstvo.
OZ bere na vědomí
7. Obdrželi jsme Petici od P.Korandy, Tábor k odměňování okrskových volebních komisí. OZ
se k této věci nechce vyjadřovat.
OZ bere na vědomí
8. Ostatní došlá pošta
8.1. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly zaslal oznámení o Přezkoumání
hospodaření za rok 2017. Uskuteční se 16. 2. 2018 od 7,30 hod. v budově obecního
úřadu. Přezkoumání bude vykonáno Ing.Helenou Francovou. Za obec se zúčastní
starosta a hospodářka.
OZ bere na vědomí
8.2. Český statistický úřad zaslal oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ. Do
16.3.2017 je třeba vyplnit a odeslat výkaz VI 1-01. Zajistí hospodářka.
OZ bere na vědomí
9. Různé
9.1. Brigáda (příprava dřeva na letní grilování) se uskuteční 10.2.2018. Sraz v 9,oo hod. na
návsi. Oznámení o konání brigády bude zveřejněno.
9.2. OZ se rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, která bude řešit
výjimečné případy, při nichž bude doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž
nemusí být doba nočního klidu dodržována.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Čejkovice č.1/2018 o nočním klidu.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.3/1/2018 - OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Čejkovice
č.1/2018 o nočním klidu.
Usnesení bylo přijato.
10. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,00hod.

Termín příštího zasedání: 28. 2. 2018 od 18hod.

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Flekal Josef

……………………………………………………..

Tvrdík Josef

……………………………………………………….

Starosta (místostarosta)

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 31. 1. 2018

