Zápis č. 13/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 25.6. 2012
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Lenka Šišpelová,
Jana Jabůrková, Bc. Jan Dušák, Ing. Filip Petrách
Omluven:
Hosté:
Začátek:

20:00 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 Jiří Postl a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové
zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:
 Projednání „Závěrečného účtu obce Čakov za rok 2011“
a „Závěrečné zprávy o přezkoumání obce Čakov“
 Smlouva o dodávce vody pro odběrné místo č. p. 20
 Souhlas s osazováním vodoměrů – podnět od firmy ČEVAK a.s.
 Informace o Výroční technickohospodářské zprávě firmy ČEVAK
a.s. a aktualizovaném plánu investic na rok 2013 v oblasti
vodovodu provozovaného firmou ČEVAK a.s.
 Diskuze - různé
3. Po bezpřipomínkovém zveřejnění Závěrečného účtu obce za rok 2011 a Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bylo zastupitelstvo obce s výše
uvedenými dokumenty seznámeno na svém zasedání. Zastupitelstvo obce projednalo
závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za
uplynulý kalendářní rok na základě §43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů na základě §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a tyto schválilo a bez výhrad je bere na vědomí. Zastupitelstvo
konstatuje, že z uvedených zpráv vyplývá, že nejsou důvody k přijímání nápravných
opatření. Oba tyto dokumenty jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě pod č. j. 16/2012 a
č. j. 143/2012.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
4. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o dodávce vody pro odběrné místo č. p. 20 –
ara č. j. 147/2012. Zastupitelstvo schvaluje tuto smlouvu a pověřuje starostku
podepsáním této smlouvy.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Zastupitelstvo projednalo podnět č. j. 146 /2012 firmy ČEVAK, týkající se zjednodušení
procesu pro žadatele o napojení na provozovanou síť. V současné době je nový odběratel při
napojení na vodovodní řád žádán o potvrzení vlastníka veřejného vodovodu, že vlastník je

informován o napojení odběratele a souhlasí s úhradou za osazený vodoměr. Zastupitelstvo
rozhodlo, že s navrhovaným opatřením nesouhlasí, a že vydáváním tohoto souhlasu bude i
nadále podmiňovat napojování nových odběratelů.

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Starostka informovala zastupitelstvo o obsahu nové Výroční technickohospodářské
zprávě firmy ČEVAK a aktualizovaném plánu investic na rok 2013 v oblasti vodovodu
provozovaného firmou ČEVAK a zpracované firmou ČEVAK. Ve výše uvedené výroční
zprávě byl objem majetku spravovaného firmou ČEVAK ve výši 16.223 tis. Kč. Z tohoto
čísla vychází aktualizovaný plán investic na rok 2013, kde ČEVAK doporučuje opravu 4
nefunkčních šoupat a jedné armaturní šachty v celkovém objemu 270 tis. Kč.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.

Konec:

22.00 hod.

Zapisovatel:

Jiří Postl

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jana Jabůrková
Ing. Milan Vlk
Bc. Jan Dušák
Ing. Filip Petrách

