
Zápis č. 17/15 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 30.12.2015 

 
Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Petr Jílek, Ing. Ladislav Prener, Michal 

Ivana, Tomáš Jabůrek,  

 

Omluven:             Jan Dušák    

   

Hosté:                           p. Voves   

Začátek:  17:00 hodin 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 6 

zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude 

Ing. Milan Vlk a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo 

předsedajícího a zapisovatele. 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání: 

 Schválení  rozpočtového provizoria na rok 2016 

 Aktualizovaná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy , třídění a 

odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na správním území obce Čakov 

Do programu byly doplněny následující body programu: 

 Schválení pravomoci starostky pro provedení odsouhlasení rozpočtových změn 

spojených se závěrkou roku 2015 

 Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program a jeho úpravy. 

 Pro:  6   Proti:   0     Zdržel se: 0  

  
3. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2016 

Starostka informovala zastupitelstvo o bezpřipomínkovém zveřejnění návrhu na 

hospodaření obce v prvním čtvrtletí roku 2016 dle rozpočtového provizoria. 
Usnesení č. 113/17/2015 

Zastupitelstvo schválilo po bezpřipomínkovém zveřejnění návrh na hospodaření 

obce v prvním čtvrtletí roku 2016 dle rozpočtového provizoria následovně: 

výdaje leden 2016 – 500.000 Kč, výdaje únor 2016 – 500.000 Kč, výdaje březen 

2016 -  500.000 Kč. Výdaje prvního čtvrtletí roku 2016 činí celkem 1.500.000 Kč. 
 Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0   

 

4. Aktualizovaná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy , třídění a 

odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na správním území obce Čakov 

Starostka předložila návrh znění aktualizované vyhlášky o systému shromažďování, 

sběru, přepravy , třídění a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na 

správním území obce Čakov, aktualizace proběhla v důsledku legislativních změn 

v prvním čtvrtletí roku 2015.  
Usnesení č. 114/17/2015    

Zastupitelstvo návrh vyhlášky projednalo a schválilo s účinností od 17.1.2016 – po 

proběhnutí lhůty pro zveřejnění. Vyhláška bude v plném znění zveřejněna po dobu 15 

dnů na úředních deskách obce. 

  Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

5. Schválení pravomoci starostky pro provedení odsouhlasení rozpočtových změn 

spojených se závěrkou roku 2015  

Starostka seznámila zastupitelstvo o plnění rozpočtu k 31.11.2015 a požádala jej o udělení 

pravomoci k provedení rozpočtových opatření spojených s uzávěrkou roku 2015. 

Usnesení č. 115/17/2015    

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a pověřuje starostku pravomocí odsouhlasit 

rozpočtové změny nad rámec stávající pravomoci starostky, spojené s ukončením 

hospodaření roku 2015 a s účetní závěrkou roku 2015. 

 Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0  

 



Příští zastupitelstvo 21.1. 2015, 19:00 hod. 

 

Konec:  17:45 hod. 

 

 

Zapisovatel: Ing. Milan Vlk                  

 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

 

Ověřovatelé:  

    

 

Petr Jílek 

 

 

Ing. Ladislav Prener 

 

 

Michal Ivana 

 

    

Tomáš Jabůrek 


