Zápis č. 9/15 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 29. 6. 2015
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Omluven:
Hosté:

Ing. Lenka Šišpelová, Michal Ivana, Ing. Milan Vlk, Tomáš Jabůrek, Jan
Dušák, Petr Jílek, Ing. Ladislav Prener
Mgr. Radek Tušl

Začátek:

19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno sedm
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude
Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo
předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:





Projednání a schválení závěrečného účtu obce Čakov za rok 2014
Projednání a schválení účetní závěrky Obce Čakov za rok 2014
Projednání a schválení Závěrečné zprávy a účetní závěrky MŠ Čakov za rok 2014
Projednání a schválení bezúplatného převodu majetku svěřeného MŠ Čakov do
vlastního majetku příspěvkové organizace, dodatek ke zřizovací listině
 Výsledek ankety spokojenosti rodičů s MŠ v Čakově
 Informace o průběhu kulturních akcí Čakovský minicyklozávod a Dětský den v
Čakově
 Diskuze a různé
 Výzva k podání cenových nabídek na dodavatele služeb souvisejících
s podáním žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV v Čakově a
v Čakovci
 Studie na řešení parkování v oblasti návsi v Čakově
 Pouť v Čakově
Do programu byly zařazeny následující body jednání:
 Žádost o prodej obecního pozemku paní Boženy Třískové
 Žádost p. F. Kukly o finanční dar na setkání rodáků a přátel Čakovce
Bod programu Projednání a schválení bezúplatného převodu majetku svěřeného MŠ Čakov do
vlastního majetku příspěvkové organizace, dodatek ke zřizovací listině byl přesunut na
následující jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program a jeho úpravy.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Čakov za rok 2014
Starostka seznámila zastupitelstvo se Závěrečným účtem obce a zprávou o výsledku
hospodaření obce za rok 2014. Na úřední i elektronické desce byly tyto dokumenty vyvěšeny
od 3.6.2015 do 22.6.2015. K uvedenému dokumentu nebyly zaznamenány žádné připomínky.
Starostka seznámila zastupitele s úplným zněním závěrečného účtu obce za rok 2014 a se
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Hospodaření obce skončilo
za rok 2014 přebytkem ve výši 978.036,-Kč. Obec hospodařila s příjmy ve výši 4.233.632,-Kč
(z toho 3.181.796,-Kč byly příjmy daňové a 755.025 příjmy z dotací od krajů, SR a EU),
výdaje obce byly ve výši 3.255.596 (z toho 2.414.306 běžné výdaje a 841.290,-výdaje
investiční tzv. kapitálové). Ve zprávě o přezkoumání bylo konstatováno, že byly zjištěny
pouze méně závažné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10
odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb., a to jeden: Inventarizační identifikátor nebyl ve formě
označení zajišťující jednoznačné určení části inventarizační položky nebo jednotlivé věci a
souboru majetku. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Usnesení č. 62/09/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 se závěrem: Při
přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Byly zjištěny pouze chyby a nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) §10 odst. 3 zákona č.
420/2004Sb. Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny pouze méně závažné chyby a
nedostatky, které byly zjištěny již při předauditu a byly dle zákona do zpracování závěrečné
zprávy napraveny a dále tento: Inventarizační identifikátor nebyl ve formě označení zajišťující
jednoznačné určení části inventarizační položky nebo jednotlivé věci a souboru majetku.
Tento nedostatek bude napraven během roku 2015 a v inventarizaci za rok 2015 upřesněním
označení požadovaného identifikátoru, a to v termínu do 31.1.2016. Napravením tohoto
nedostatku
pověřuje
zastupitelstvo
starostku
a
účetní
obce.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Projednání a schválení účetní závěrky Obce Čakov za rok 2014
Starostka předložila zastupitelstvu k projednání účetní závěrku za rok 2014 sestavenou ke dni
31.12.2014, která se skládá z těchto částí: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha,
inventarizační zpráva, zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2014.
Usnesení č. 63/09/2015
Zastupitelstvo schvaluje tuto účetní závěrku a protokol o schválení účetní závěrky za rok 2014
je přílohou tohoto zápisu.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Projednání a schválení Závěrečné zprávy a účetní závěrky MŠ Čakov za rok 2014
Starostka předložila zastupitelstvu k projednání účetní závěrku za rok 2014 sestavenou ke dni
31.12.2014, která se skládá z těchto částí: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, protokol o
výsledku provedené kontroly za rok 2014.
Usnesení č. 64/09/2015
Zastupitelstvo schvaluje tuto účetní závěrku a protokol o schválení účetní závěrky za rok 2014
je přílohou tohoto zápisu. A nařizuje účetní příspěvkové organizace jednat s nerozděleným
hospodářským výsledkem dle doporučení kontrolní skupiny.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Výsledek ankety spokojenosti rodičů s MŠ v Čakově
Starostka seznámila společně s místostarostou zastupitelstvo s výsledkem zpracované ankety
spokojenosti rodičů s MŠ v Čakově. Z 24 rozdaných anket bylo vyplněno a odevzdáno 18 a
z toho 1 byla odevzdána nevyplněná. Anketa byla otevřena a vyhodnocena za přítomnosti
starostky obce, místostarosty a ředitelky MŠ Čakov. Po vyhodnocení odpovědí byly zjištěny
následující výsledky:
Blok A – Vybavení MŠ
a) Příjemné vyhovující bezpečné
b) Spíše vyhovující, bezpečné
c) Spíše nevyhovující
d) Spíše nedostatečné
Blok B - Provoz MŠ
a) Vyhovuje
68 hlasů,
b) Spíše vyhovuje
9 hlasů,
c) Spíše nevyhovuje 5 hlasů,
d) Nevyhovuje
1 hlas,
Nehodnoceno
8 hlasů
Blok C – Přístup k dětem a práce
a)
b)
c)
d)

Vyhovuje
36 hlasů,
Spíše vyhovuje
9 hlasů,
Spíše nevyhovuje 6 hlasů,
Nevyhovuje
3 hlasy,

58 hlasů,
13 hlasů,
0 hlasů
1 hlas

Anketa ukázala, že rodiče jsou s prací zaměstnanců a vybavením MŠ z převažující části
spokojeni.
Usnesení č. 65/09/2015
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a dále budou diskutovány hodnotné náměty spadající
do kompetence zřizovatele, a to především náměty ohledně větších investic do budovy a
vybavení MŠ.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Žádost o prodej obecního pozemku paní Boženy Třískové
Zastupitelstvu byla předložena žádost paní Boženy Třískové, bytem Čakov 13, 373 84 Dubné
o odkoupení částí obecních pozemků, které se pravděpodobně z důvodu digitalizace se staly
vlastnictvím obce Čakov, a nyní jsou součástí zahrady paní Třískové. Paní Třísková je tedy
v současnosti nevědomky užívala, ačkoliv je nevlastní. Pozemky, požadované k odkoupení,
jsou součástí zahrady, která byla vždy vlastnictvím paní Třískové a jejích předků a která je
oplocena. Jedná se o parc. č.1535/43 o výměře 172 m2, 2573/7 o výměře 32m2 a 1533/2 o
výměře16m2.
Usnesení č. 66/09/2015:
Zastupitelstvo žádost projednalo a rozhodlo takto:
Prodej výše uvedených obecních pozemků se zamítá a po srovnání s původní pozemkovou
mapou se vylučuje i nepřesnost digitalizace. Zastupitelstvo navrhuje jednat o pronájmu
dotčených pozemků za 2 Kč/ m2 s respektováním stávajícího stavu.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Žádost p. F. Kukly o finanční dar na setkání rodáků a přátel Čakovce
Dále zastupitelstvo projednalo žádost pan Františka Kukly ml. , bytem Čakovec 16, o finanční
dar ve výši 5.000,- Kč a bezplatné zapůjčení klubovny v Čakovci na jím organizovanou
kulturní akci Setkání rodáků a přátel obce Čakovec, které se koná dne 11.7.2015 v klubovně v
Čakovci.
Usnesení č. 67/08/2015:
Zastupitelstvo žádost projednalo a rozhodlo takto:
Obec schvaluje a podporuje tuto akci na kterou bude zapůjčena klubovna v Čakovci
bezúplatně. Po provedeném vyúčtování bude akce finančně podpořena.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Informace o proběhlých kulturních a sportovních akcích v Čakově – Velikonoční
tvoření, Vítání občánků, II. Čakovský minicyklozávod, Dětský den – po stopách Willyho
Foga.
Starostka informovala zastupitelstvo o proběhlých akcích v obci do dnešního dne. Od začátku
roku proběhly v obci následující kulturní a sportovní akce organizované Obecním úřadem
v Čakově – Velikonoční tvoření v Čakovci, Vítání občánků, II Čakovský májový
minicyklozávod, Dětský den – Cesta kolem světa po stopách Willyho Foga. Velikonočního
tvoření se zúčastnilo cca 30 dospělých a dětí, akce se konala dne 29.3.2015, Vítání občánků –
3 holčičky a 1 chlapec, akce se zúčastnily 3 holčičky s rodiči a prarodiči, chlapec byl omluven
z důvodu nemoci, akce se konala dne 17.4.2015, II Čakovský minicyklozávod – akce se
zúčastnilo 21 dětí s rodiči a 13 dospělých, akce se konala 30.5.2015, Dětský den – Cesta
kolem světa po stopách Willyho Foga – akce se zúčastnilo 45 dětí, akce se konala 13.6.2015.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.

Diskuse:
Příští zastupitelstvo 20. 7. 2015, 19:00 hod.

Konec:

21:30 hod.

Zapisovatel:

Jan Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Michal Ivana

Ing. Milan Vlk
Tomáš Jabůrek

Ing. Ladislav Prener
Petr Jílek

