Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Čejkovice
ze dne 26. 6 . 2019

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

Navržený program jednání:
1.Zahájení,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání závěrečného účtu za rok 2018
3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018
4. Rozpočtové opatření č.2
5.Revize katastru nemovitostí – informace
6. Dopravní zrcadlo - informace
7. Oprava obecní cesty – informace
8. Termín letního srazu pod dubem
9. Vodovod – informace
10. Došlá pošta
11. Různé
12. Závěr

1. Zasedání OZ se uskutečnilo na základě pozvánky ze dne 18.6. 2019 a bylo usnášení
schopné. Zasedání zahájil starosta Ing. Kunášek Miroslav v 19,00 hod. Byla navržena
zapisovatelka – Kunášková Ivana a ověřovatelé dnešního zápisu – Ing.Kunášek Miroslav 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
Ing.Kunáška Miroslava a Kunáškovou Jaroslavu a schvaluje navržený program jednání.

Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.1/6/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ivanu Kunáškovou,
ověřovatele zápisu Ing.Kunáška Miroslava a Kunáškovou Jaroslavu a schvaluje
navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.

2. Návrh na Závěrečný účet obce za rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce od 10.6. –
25.6.2019, skutečné přijmy činily 813.072,86 Kč a skutečné výdaje činily 561.959,71Kč.
Žádné připomínky nebyly.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně Zprávy Krajského úřadu
Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, výrok
bez výhrad.
Hlasování:
Pro 5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.2/6/2019 OZ schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 včetně Zprávy
Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2018, výrok bez výhrad.
Usnesení bylo přijato

3. . Byla předložena účetní závěrka za rok 2018 ke schválení.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2018 a ukládá hospodářce přeúčtovat hospodářský
výsledek ve výši 185.467,- Kč na účet výsledku hospodaření minulých let.
Hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č.3/6/2019– OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2018 a ukládá hospodářce
přeúčtovat hospodářský výsledek ve výši 185.467,- Kč na účet výsledku hospodaření
minulých let.

Usnesení bylo přijato
4. 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.4/6/2019 - OZ schvaluje rozpočtové opatření č.2

5. Starosta informoval přítomné, že revize katastru nemovitostí je dokončena.
OZ bere na vědomí
6. Dopravní zrcadlo – na policii schváleno. Projekt je předán na odbor dopravy v Čáslavi. Je
třeba zrcadlo předběžně objednat u společnosti ASIG Čáslav.
OZ bere na vědomí
7. Na opravu obecní cesty je třeba objednat kamennou drť 0/8 a 16/32 20t a objednat
dopravu u ZD Vysočina Zbýšov. Drť od společnosti Silnice Čáslav. Zajistí starosta.
OZ bere na vědomí

8. Letní sraz občanů pod dubem se bude konat 10.8.2019. Tento bod bude předmětem
jednání na příštím zasedání.
OZ bere na vědomí
9. Starosta informoval přítomné, že postupně vybírá od občanů vyplněné dotazníky na
vodovod. Většina občanů má o přípojku zájem. Na příštím zasedání bude starosta
informovat o jednání na VHS.
OZ bere na vědomí
10. Došlá pošta
10.1. Společnost EKO-KOM zaslala poděkování a oznámení o množství vytříděného odpadu
v naší obci za rok 2018 – 3,455t.
OZ bere na vědomí

10.2. Katastrální úřad v KH zaslal oznámení o zahájení řízení - dle Smlouvy o zřízení
věcného břemene – úplatné IE-12-6003398/5 ze dne 9.5.2019.
OZ bere na vědomí

10.3. Městský úřad Čáslav zaslal oznámení o zahájení společného územního a stavebního
řízení – domovní vrtaná studna na poz.parc.č.83 v k.ú. Čejkovice u Zbýšova – p.Kunášek
Josef.
OZ bere na vědomí

10.4. Městský úřad Čáslav zaslal kolaudační souhlas pro užívání stavby:
Čejkovice,č.parc.56/1 – el.přípojka nn na pozemcích č.56/1, 423/3,
464 v k.ú. Čejkovice u Zbýšova.
OZ bere na vědomí

11. Různé
11.1. Starosta informoval, že jednal se společností Silnice Čáslav, aby vyčistila příkopy u
křižovatky pod obcí. Jsou zanesené a v případě deště teče voda přes silnici, což ohrožuje
silniční dopravu.
OZ bere na vědomí

11.2. Dále starosta informoval o možnosti požádat o dotaci ve výši 100 tis. z fondu na
obnovu venkova. O dotaci je třeba požádat do června r.2020.
OZ bere na vědomí

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

Termín příštího zasedání: 31. 7. 2019 od 19.00 hod.

Zapsala: Kunášková Ivana

………………………………………………………

Ověřili:
Ing.Kunášek Miroslav

………………………………………………………

Kunášková Jaroslava

……………………………………………………….

Starosta (místostarosta)

……………………………………………………….

V Čejkovicích dne: 26. 6. 2019

