
Zápis č. 23/09 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov  ze dne 14. 12.  2009  

 

 

Místo konání : kancelář  OÚ Čakov 

 

Přítomní  zastupitelé: Ing.Ladislav Prener ,  Mgr. Radek Tušl,  Ing. Milan Vlk, Marcela  

Puchingerová, , František Burda, Blažena Petráchová 

 

Omluven :  Ing.Petra Kuklová - dovolená 

Hosté :       Jihočeský vodárenský svaz – zástupce ředitele provozu, Ing. Fürth  

  

Začátek: 18:00 hodin 

 

Projednáno :  
 

 

1. Starosta informoval zastupitelstvo o průběhu dílčího přezkoumání hospodaření obce, 

které provedly pracovnice ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje 

dne 10.12.2009 v kanceláři OÚ Čakov. Kontrola u přezkoumané části hospodaření 

obce zjistila tři méně závažné chyby a zaměstnancům OÚ Čakov poskytla metodické 

pokyny k nápravě drobných nedostatků, které budou odstraněny a budou součástí 

závěrečné kontroly hospodaření obce za rok 2009, která proběhne 18.2. 2010. 

Zastupitelstvo bere zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 na 

vědomí. 

Pro : 6    Proti : 0    Zdržel  se : 0 

 

2. Ze zprávy dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 vyplývá, že nakládání 

s majetkem obce ve smyslu pronájmů a výpůjček je dle § 102 odst. 2) písm. m) zákona 

128/2000 Sb., o obcích vyhrazeno radě obce a kde tato není zřízena, přechází 

pravomoci rady na starostu obce a proto zastupitelstvu není vyhrazeno schvalovat 

nájmy a výpůjčky majetku obce, jak chybně činí, ale může tyto brát pouze na vědomí. 

Zastupitelstvo rozhoduje o převodech majetku dle § 85 písm. a)zákona 128/2000 Sb., 

o obcích. Převody, pronájmy a výpůjčky majetku obce podléhají zveřejnění dle § 39 

odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích a toto obec správně provádí. Zastupitelstvo bere 

výše uvedenou informaci na vědomí. 

Pro : 6    Proti : 0    Zdržel  se : 0 

 

3. Ze zprávy dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 vyplývá, že stanovená 

odměna 12.542,-Kč neuvolněného starosty dle  usnesení 1/09 položka č. 4 zápisu ze 

dne 13.1. 2009 nebyla správně zaokrouhlena na celé desetikoruny nahoru dle § 3 

odst.3 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů 

zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo od 1.12. 2009 schvaluje 

odměnu neuvolněného starosty na částku 12.550,-Kč hrubého. 

Pro : 6    Proti : 0    Zdržel  se : 0 

 

4. Ze zprávy dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 vyplývá, že kontrolní 

výbor ve svých zápisech nepoužívá správné formulace „kontrola usnesení“. Předseda 

kontrolního výboru byl s výše uvedeným seznámen a nápravu provede v  příštích 

zápisech kontrolního výboru. Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Pro : 6    Proti : 0    Zdržel  se : 0 

 



5. OZ bylo seznámeno zástupcem Jihočeského vodárenského svazu Ing. Fürthem o 

provedených opravách vodohospodářského majetku (čerpací stanice a vodojem) ve 

společném vlastnictví Obce Jankov a Čakov a o budoucích možnostech systému 

provozování. Předložil návrh na bezúplatný převod výše uvedeného 

vodohospodářského majetku obcí včetně výtlačného potrubí do vlastnictví 

Jihočeského vodárenského svazu. Dále navrhl odkup pozemků pod čerpací stanicí 

v Čakově. OZ po zhodnocení přednesených informací souhlasí s bezúplatným 

převodem své ideální poloviny výše uvedeného vodohospodářského majetku a 

s prodejem pozemku pod čerpací stanicí v Čakově. Výše uvedený převod majetku a 

prodej pozemku je podmíněn souhlasným stanoviskem  zastupitelstva |Obce Jankov 

s převodem ideální poloviny výše uvedeného vodohospodářského majetku ve 

vlastnictví Obce Jankov. 

Pro:  6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

Konec:   19:30 hod. 

 

Zapisovatel :    Blažena Petráchová  

 

Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener          

 

Ověřovatelé:    Mgr. Radek Tušl                                 Marcela Puchingerová 

 

 František Burda                                   

  

                            Ing. Milan Vlk 


