Zápis č. 11/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 23.6. 2014
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Ing. Vlk Milan, Ing. Šišpelová Lenka, Bc. Jan Dušák, Jiří Postl,
Jana Jabůrková, Ing. Filip Petrách, Ph.D.

Omluven:
Hosté:
Začátek:

Mgr. Radek Tušl
19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno šest
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude
Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo
předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání
 Závěrečný účet za rok 2013 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2013
 Účetní závěrka za rok 2013
 Účetní závěrka MŠ za rok 2013
 Územní plán Čakov v katastrálním území Čakov u Českých Budějovic,
Čakovec
 Smlouva o souhlasu se stavbou koryta mezi Lesy České republiky, s.p. a
Obcí Čakov
 Zrušení úředních hodin v pátek
 Diskuze – různé
3. Starostka seznámila zastupitelstvo se Závěrečným účtem obce a zprávou o výsledku
hospodaření obce za rok 2013. Na úřední i elektronické desce byly tyto dokumenty vyvěšeny
od 7.6.2014 do dnešního dne. Starostka seznámila zastupitele s úplným zněním závěrečného
účtu obce za rok 2013 a se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 se závěrem: byly
zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c)
(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona). 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.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Starostka předložila zastupitelstvu k projednání účetní závěrku za rok 2013 sestavenou ke dni
31.12.2013, která se skládá z těchto částí: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha,
inventarizační zpráva, zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2013. Zastupitelstvo schvaluje
tuto účetní závěrku a protokol o schválení účetní závěrky za rok 2013 je přílohou tohoto
zápisu.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Dále starostka seznámila zastupitelstvo s účetní závěrkou příspěvkové organizace MŠ Čakov,
která obsahovala rozvahu, výkaz zisku a ztráty, protokol o kontrole hospodaření MŠ.
Zastupitelstvo požaduje vysvětlení k účetní závěrce příspěvkové organizace z důvodu
nesouladu výsledku hospodaření běžného účetního období ve výkazu zisku a ztráty a
v rozvaze MŠ.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

6. Starostka předložila zastupitelstvu čistopis Územního plánu Čakov v katastrálním území
Čakov u Českých Budějovic, Čakovec.
Zastupitelstvo obce Čakov:
I.
bere na vědomí
1.
důvodovou zprávu k návrhu územního plánu Čakov v katastrálním území Čakov u
Českých Budějovic, Čakovec (dále jen „ ÚP Čakov“);
2.
dokumentaci ÚP Čakov;
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
II.
konstatuje
že návrh ÚP Čakov není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami územního rozvoje
Jihočeského kraje, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení
rozporů, protože k nim nedošlo a není v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský
kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic č.j.: KUJCK
24905/2012/OREG/2 ze dne 03. října 2012;
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
III.
vyhovuje
1.
námitce Ing. Libora Kukly, Čakovec 21, Dubné;
2.
v bodě 1. námitce pana Vladimíra Mikeše, Čakov 61, Čakov;
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
IV.
zamítá
1.
v bodě 2. námitku pana Vladimíra Mikeše, Čakov 61, Čakov;
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
III.
vydává
ÚP Čakov formou opatření obecné povahy v rozsahu 64 stran textu (3 strany úvodního textu,
24 stran výrokové části a 37 stran odůvodnění) a grafické části (4 výkresy výrokové části a 3
výkresy odůvodnění);
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
IV. ukládá
paní Ing. Lence Šišpelové, starostce obce Čakov, zajistit prostřednictvím pořizovatele:
1.
uložení dokumentace ÚP Čakov, včetně dokladů o jejím pořizování u obce Čakov;
2.
vyhotovení a poskytnutí dokumentací ÚP Čakov opatřených záznamem o účinnosti
příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu;
3.
zveřejnění údajů o vydaném ÚP Čakov způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Smlouva o dočasném užití pozemku parc. č. 964/2 v k.ú. Čakovec pro účely opravy
původního opevnění koryta a jeho uvedení do původního stavu po celou dobu provádění
stavby mezi Lesy České republiky, s.p. a Obcí Čakov. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením
této smlouvy.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Zastupitelstvo schválilo zrušení úředních hodin v pátek 27. 6. 2014 z důvodu dovolené.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Konec:

21:30 hod.

Zapisovatel:

Ing. Filip Petrách, Ph.D.

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Bc. Jan Dušák
Jana Jabůrková
Jiří Postl

Ing. Milan Vlk

