
Zápis č. 11/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov  ze dne 16. 6.  2008  
 
Místo konání : OÚ Čakov 
   
Přítomní  zastupitelé: Ing.Ladislav Prener ,  Mgr. Radek Tušl, Ing. Milan Vlk,  Ing. Petra 
                                    Kuklová , František Burda, Puchingerová Marcela, Blažena Petráchová 
 
Hosté : Zikmund Milan 
Omluven:   

 
Začátek: 18:00 hodin 

 
Projednáno : 
 

1. Zastupitelstvo  projednalo rozpočtovou změnu č.1, která je vedena všeobecným 
účetním dokladem č.6020. Rozpočtovou změnou č. 1 je řešen pouze  účelový znak 
přidělené dotace na opravu splavu rybníka „Dolního pod vsí“ a protože na straně 
příjmů byl na dané položce rozpočtu  tento  příjem rozpočtován, výše stran rozpočtu 
se nemění . Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 se zpětnou platností 
k 31.5.2008. 

Pro : 7   Proti : 0   Zdržel se : 0 
 
2. Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č.2, která je vedena všeobecným 

účetním dokladem č.6021. S navýšením příjmů a výdajů částkou 280.800,-Kč 
zastupitelstvo souhlasí dle  paragrafů,položek a účelových znaků uvedených v 
rozpočtové změně č.2.  

Pro : 7   Proti : 0   Zdržel se : 0 
 

3. Zastupitelstvo projednalo žádost p. ing. Václava Jambora CSc. vedenou u OÚ pod č.j. 
161/08 na odkup části pozemku KN 963/1 v KÚ Čakovec navazující na pozemek KN 
919/1 v KÚ Čakovec ve vlastnictví paní Jamborové. V předpokládaném místě prodeje 
výše uvedené části obecního pozemku na tento navazuje také pozemek KN 963/4 
v KÚ Čakovec ve vlastnictví Václava a Dany Ferebauerových. Zastupitelstvo 
rozhodlo žádosti na odprodej výše uvedeného pozemku nevyhovět s tím, aby byl 
zajištěn přístup z obecních pozemků na veškeré pozemky, které na výše uvedenou 
část obecního pozemku navazují. 

Pro:  7   Proti: 0     Zdržel se: 0 
 

4. Zastupitelstvo projednalo žádost mládeže na pořízení basketbalových košů na hřiště 
ve Vrší a se záměrem projevilo souhlas, ale k případné realizaci pověřuje starostu, 
aby s žadateli vedl jednání k bližšímu upřesnění záměru. 

Pro : 7   Proti : 0   Zdržel se : 0 
 
5. Zastupitelstvo porovnalo došlé nabídky firem ZS-Stav Zednictví – Milan Zikmund a 

František Petrách „Služby“  na opravu nového hřbitova (zdi a budova). Zastupitelstvo 
k realizaci vybralo nabídku firmy ZS-Stav Zednictví Milan Zikmund, kdy realizační 
cena činí 370.700,- Kč včetně DPH a je o 20.114,- Kč lacinější než nabídka firmy 
František Petrách – „Služby“. Vybraná firma poskytne na provedené práce 3 letou 
záruku. Zastupitelstvo ukládá starostovi s vybranou firmou uzavřít smlouvu o dílo a 
dále pověřuje předsedu stavební komise ing. Milana Vlka kontrolou provedených 
prací. 

Pro : 7   Proti : 0   Zdržel se : 0 



 
    
Konec:  20 : 00 hodin 

 
Zapisovatel :  Ing. Petra Kuklová   
    
Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener 
        
Ověřovatelé:    Mgr. Radek Tušl                                 Ing. Milan Vlk 
                           

         Marcela Puchingerová           Burda František 
 

 Blažena Petráchová 


	Zápis č. 11/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov  ze dne 16. 6.  2008  

