Zápis č. 14/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 15.7.2013
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Bc. Dušák Jan,
Jabůrková Jana, Ing. Filip Petrách
Omluven:
Hosté:
Začátek:

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 Jana Jabůrková a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní
členové zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámila přítomné s programem jednání:







Zpráva o plnění rozpočtu, rozpočtové opatření č. 2
Vyhodnocení cenových nabídek na opravu místních komunikací
Schválení podpisu smlouvy na realizaci výměny oken v objektu bývalé
fary v Čakově
Pouťový nohejbalový turnaj - podrobnosti
Uzavření obecního úřadu v srpnu 2013
Diskuze a různé

3. Starostka podala zastupitelstvu zprávu o plnění rozpočtu k 30.6.2013. Skutečné příjmy
se pohybovali k tomuto datu ve výši 4.686.549,28, výdaje ve výši 4.420.790,58.
Zatím tedy převyšují příjmy výdaje o 265.758,70. Příjmy jsou vzhledem k rozpočtu po
změnách plněny ve výši 69,3%, výdaje ve výši 60,4%.
Dále starostka seznámila zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením č. 2/2013, toto
rozpočtové opatření zvyšuje příjmy o 39.400,-Kč a snižuje výdaje o 137.900,-Kč,
Výsledkem rozpočtového opatření je tedy snížení plánovaného schodku rozpočtu na
556.449,-Kč. Zastupitelstvo zpětně schvaluje toto rozpočtové opatření do účetní
závěrky za měsíc červen.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.

Starostka předložila zastupitelstvu 3 cenové nabídky na opravu místních komunikací,
jejichž realizace proběhne také z dotačních prostředků poskytnutých z POV
Jihočeského kraje. Jedná se o nabídky na větší nebo celkové výspravy pokládkou
koberce balené směsi. Cenové nabídky byly doručeny následujícími firmami:
1) MP stavby CB s.r.o. – 404.633,25
2) J-STAV s.r.o. – 377.160,47 Kč
3) Senior s.r.o. – 357.464,74
Zastupitelstvo vybralo pro realizaci zamýšlených oprav firmu Senior s.r.o. a pověřilo
starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dále starostka předložila zastupitelstvu nabídku na výspravu pouze některých dílčích
výtluků a překopů pomocí tryskové metody soupravou TURBO 5000 Combi. Ve výši
61.710,-Kč. Zastupitelstvo schvaluje realizaci opravy místních komunikací touto
metodou v nabízené výši 61.710,- Kč. Opravované komunikace touto metodou jsou:
výsprava místní komunikace Holubovská Bašta – samota Borovka, lokální výspravy
na návsi v Čakově a komunikace k rybníku, výspravy v Čakovci na návsi.
Pro: 6

5.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu o dílo s firmou Dřevotvar – řemeslo a stavby
s.r.o., která byla zastupitelstvem dne 17.6.2013 vybrána k realizaci výměny oken
v budově bývalé fary v Čakově a pověřilo starostku podpisem této smlouvy o dílo.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření Obecního úřadu v Čakově včetně zrušení
úředních hodin v týdnu od 5.8. – 18.8.2013 z důvodu dovolené. V nutných případech
volejte mobil 723 872 897, nebo se obraťte na místostarostu Ing. M. Vlka, tel: 602
348 959. Po dobu prázdnin se ruší pravidelná zasedání zastupitelstva každé liché
pondělí a nejbližší termín zastupitelstva je určen na pondělí 26.8.2013 od 19 hod.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Zastupitelstvo projednalo změny ohledně kulturních akcí v červenci, z technických i
finančních důvodů byla zrušena pouťová zábava a zůstává Pouťový nohejbalový turnaj
s večerním posezením ve Vrší dne 20.7.2013. Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup pohárů
a cen ve výši schválené rozpočtem 5000,-Kč, startovné pro týmy ve výši 60,-Kč/tým.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Konec:

21:30 hod.

Zapisovatel:

Jana Jabůrková

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jiří Postl
Bc. Jan Dušák

Ing. Milan Vlk
Ing. Filip Petrách

