Zápis č. 5/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 10.3. 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 :
Omluven:
Začátek: 18:00 hodin
Projednáno :
1. 1. Starosta seznámil zastupitelstvo se zamítavým stanoviskem „Pracovní skupiny
pro dopravní obslužnost Jihočeského kraje“ k žádosti čj. : 262/07 o rozšíření
dopravního spojení do obce Čakovec. Žádost byla v září roku 2007 podána na základě
rozhodnutí zastupitelstva 13/07 položka č.9 ze dne 27.8.2007, které bylo vyvoláno
peticí občanů obce Čakovec. Zastupitelstvo bere zamítavé stanovisko na vědomí.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. 2. Starosta informoval zastupitelstvo o termínu svozu železného šrotu dne 5.4. 2008
a o termínu přistavení kontejneru na velkoobjemový a nebezpečný odpad dne 12.4. a
13.4. 2008. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výše uvedených termínech a o
jejich provedeném zveřejnění.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. 3. Zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním humanitární sbírky pro „Diakonii
Broumov“ a to v uvedených termínech :
• • v Čakově dne 28. 4. 2008 od 18 do 19 hod. ve volební místnosti (Čakov 10)
• • v Čakovci dne 29. 4. 2008 od 17.30 do 18.30 hod. do chodby místní
knihovny (Čakovec 15)
Zastupitelstvo ukládá , aby starosta letákem Diakonie Broumov do 30.3. 2008 výše
uvedené termíny zveřejnil společně s uvedením sbíraných věcí.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
4. 4. Zastupitelstvo bylo seznámeno s nařízením vlády 79/2008 Sb. o změně nařízení
37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva, ve znění pozdějších
předpisů a rozhodlo ponechat odměňování neuvolněných zastupitelů dle usnesení
zastupitelstva č. 2/08 položka č.3 ze dne 28.1. 2008. Dále rozhodlo, že odměna
uvolněného starosty zůstává dle usnesení zastupitelstva č. 11/04 položka č. 2 ze dne
7.6. 2004.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. 5. Zastupitelstvo se seznámilo s vyúčtováním spotřeby elektrické energie Obce
Čakov za odběrná místa v osadě Čakov v odečtovém období 17.1. 2007 až 31.1.
2008. Při porovnání vyúčtování roku 2006 (52.654,-Kč) a roku 2007 (60.875,-Kč)
došlo v průměru k navýšení platby o 15,6%. Zastupitelstvo bere na vědomí, že
navýšení je způsobeno meziročním růstem ceny elektrické energie a větší spotřebou
odběrného místa pro veřejné osvětlení v roce 2007 proti roku 2006, protože v roce

2006 byl v provozu menší počet svítidel (chybějící osvětlení pod rybárnou a ½ ZTV
Vrší)
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. 6. Zastupitelstvo se seznámilo s vyúčtováním neinvestičních nákladů za docházku
žáků Obce Čakov do ZŠ v Dubném čj. : 62/08 a bere na vědomí částku 118.952,-Kč
celkových nákladů za kalendářní rok 2007 připadající na 23 žáků prvního pololetí a
22 žáků druhého pololetí. Po úhradě zálohy 44.000,-Kč v roce 2007 zbývá k úhradě
74.952,-Kč. Dále zastupitelstvo projednalo úhradu neinvestičních nákladů za děti
docházející do MŠ Dubné v druhém pololetí roku 2007 (Kateřina Valentová, Terezie
Valentová). Přestože je Obec Čakov zřizovatelem mateřské školy byla úhrada
odsouhlasena s ohledem na naplněný normativní stav MŠ Čakov v druhém pololetí
roku 2007 a také s ohledem na výši neinvestičních nákladů na jedno dítě v MŠ Dubné
v druhém pololetí roku 2007, které převýšily neinvestiční náklady druhého pololetí
roku 2007 na jedno dítě v MŠ Čakov pouze o 39,-Kč. Zastupitelstvo souhlasí
s úhradou výše uvedených neinvestičních nákladů za docházku dětí do MŠ Dubné
v druhém pololetí roku 2007 a to částkou 2.708,-Kč.
Pro :7 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. 7. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtem MŠ Čakov č.j.: 55/08 na rok 2008 a
tento bere na vědomí a schvaluje jako vyrovnaný v příjmech a výdajích částkou
1.117.000,- Kč. V položkách příjmů rozpočtu MŠ Čakov pro rok 2008 zastupitelstvo
schvaluje částku 120.000,- Kč jako dotaci od zřizovatele na neinvestiční náklady.
Částku 60.000,- převede účetní na účet MŠ do 30. 4. 2008 a 60.000,- Kč k 30. 9.
2008. Dále v položkách příjmů a neinvestičních výdajů rozpočtu MŠ Čakov pro rok
2008 schvaluje zastupitelstvo částku 24.000,-Kč, jež představuje vytvořený přebytek
(zisk) z hospodaření MŠ Čakov za rok 2007.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
8. 8. Zastupitelstvo projednalo nabídku Úřadu práce Č. Bu na vytvoření pracovního
místa pro nezaměstnané obyvatele obce s udržitelností minimálně 6 měsíců. Na
základě sdělení úřadu práce by výše uvedené pracovní místo bylo plně hrazeno
z finančních prostředků Evropského sociálního fondu včetně zdravotních a sociálních
odvodů. Zastupitelstvo ukládá starostovi jednat s úřadem práce s tím, že souhlasí
s vytvořením pracovního poměru na veřejně prospěšné práce v obci, a to
s maximálním úvazkem 0,25.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Konec: 19 : 45 hodin
Zapisovatel : Ing. Petra Kuklová
Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener
Ověřovatelé: Mgr. Radek Tušl
Marcela Puchingerová
Blažena Petráchová

Ing. Milan Vlk
Burda František

