
Zápis č. 21/09 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov  ze dne 16. 11.  2009  

 

 

Místo konání : kancelář  OÚ Čakov 

 

Přítomní  zastupitelé: Ing.Ladislav Prener ,  Mgr. Radek Tušl,  František Burda, Marcela  

Puchingerová, , Ing.Petra Kuklová, Ing. Milan Vlk 

 

Omluven :  Blažena Petráchová 

Hosté :         
  

Začátek: 18:00 hodin 

 

Projednáno :  
 

1. Zastupitelstvo odsouhlasilo projekty k podání žádostí o dotaci z POV Jihočeského kraje 

pro realizaci v roce 2010 : 

a) MŠ Čakov (výměna okapových žlabů, rekonstrukce hromosvodu, rekonstrukce 

schodiště, rekonstrukce radiátorových krytů, rekonstrukce  podlahy-dlažby vstupní 

chodby) 

b) Veřejné prostranství – náves Čakov (rekonstrukce oplocení parku, návesní schodiště u 

kostela, zábradlí ke kostelu). 

Zastupitelstvo ukládá starostovi vypracovat a podat žádosti o dotaci z POV Jihočeského 

kraje pro rok 2010 na výše uvedené akce dle pravidel do termínu uzávěrky podávání 

žádostí do 31.12.2009. 

Pro: 6   Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

2. Zastupitelstvo posoudilo žádost čj.: 356/09 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 

na pozemku KN 1535/8 a KN 1535/23 v k.ú. Čakov. Kácení dřevin dle výše uvedené 

žádosti se nepovoluje.  

Pro : 6   Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

3. Na základě návrhu předsedy kontrolního výboru ukládá zastupitelstvo starostovi vydat 

příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce na inventurní soupisy vydané na 

stav k 31.12.2009. Termín provedení , vyhodnocení a odevzdání jednotlivých 

inventurních soupisů je stanoven do 13.1.2010. Zastupitelstvo ukládá účetní obce , aby 

předsedům jednotlivých inventurních komisí předala inventurní soupisy do 7.1.2010. 

Zastupitelstvo stanovuje tyto inventurizační komise , které budou uvedeny na jednotlivých 

soupisech majetku . 

 

č.komise               předseda komise             členové komise 

hlavní komise        Ing. Kuklová Petra           Ing. Prener Ladislav 

1.                           Mgr. Tušl Radek            Chladová Jiřina, Borovková Lenka                                                                         

2.                           Burda František                 Ing. Milan Vlk 

3.                           Kuklová Marie                  Sládek Jan ml. 

4.                           Kuklová Marie                  Čermáková Zdeňka 

5.                           Puchingerová M.               Petráchová Blažena 

6.                           Burda František                 Sháněl Jan , Doboš Jiří           

Pro : 6   Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

 



4. Zastupitelstvo posoudilo průběžnou  kalkulaci nákladů firmy VAK JČ na provozování 

vodovodu Obce Čakov v období 1. – 9. 2009 a návrh vývoje nákladů včetně kalkulace 

vodného pro rok 2010.  Na základě této kalkulace a vydané vyhlášky č. 3/2008 o úhradě 

vodného ve dvousložkové formě schvaluje zastupitelstvo návrh kalkulace dvousložkové 

ceny vodného pro Obec Čakov na rok 2010 předložený firmou VAK JČ. Pro rok 2009 je  

cena vodného odsouhlasena  na 32,05 Kč/m3 , 399,-Kč/vodoměrné místo o průtoku do 2,5 

m3/H , 1569,-Kč/vodoměrné místo o průtoku do 6 m3/H a 8355,-Kč/vodoměrné místo o 

průtoku do 15 m3/H. Ceny jsou uvedeny bez DPH.  

Pro : 6   Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

5. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4 jako vyrovnané, kdy  

příjmy i výdaje u jednotlivých paragrafů, položek a účelových znaků  rozpočtového 

opatření č. 4 jsou sníženy celkem o 117.779,-Kč. 

Pro : 6  Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

 

 

 

Konec:   20:00 hod. 

 

Zapisovatel :    Ing. Petra Kuklová  

 

Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener          

 

Ověřovatelé:    Mgr. Radek Tušl                                 Marcela Puchingerová 

 

 František Burda                                   

  

                            Ing. Milan Vlk 


