Zápis č. 23/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 15. 12. 2008
Místo konání : kancelář OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing.Ladislav Prener , Mgr. Radek Tušl, Ing. Milan Vlk , Blažena
Petráchová , František Burda, Marcela Puchingerová, Ing. Petra
Kuklová,
Omluven :
Hosté :
Začátek: 18:00 hodin
Projednáno :
1. Zastupitelstvo posoudilo průběžnou kalkulaci nákladů firmy VAK JČ na provozování
vodovodu Obce Čakov v období 1. – 9. 2008. Na základě této kalkulace a vydané
vyhlášky č. 3/2008 o úhradě vodného ve dvousložkové formě schvaluje zastupitelstvo
návrh kalkulace dvousložkové ceny vodného pro Obec Čakov na rok 2009 předložený
firmou VAK JČ. Pro rok 2009 je cena vodného odsouhlasena na 31,- Kč/m3 , 360,Kč/vodoměrné místo o průtoku do 2,5 m3/H , 1474,-Kč/vodoměrné místo o průtoku do 6
m3/H a 8550,-Kč/vodoměrné místo o průtoku do 15 m3/H. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. Po bezpřipomínkovém zveřejnění návrhu rozpočtového provizoria pro výdaje v I. čtvrtletí
roku 2009 zastupitelstvo tento návrh schvaluje tak jak byl zveřejněn. Výdaje leden 2009 –
200 000,-Kč , únor 2009 – 200 000,-Kč , březen 2009 – 200 000,-Kč , tj. celkem výdaje
za I. čtvrtletí 2009 – 600 000,- Kč dle rozpočtového provizoria.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Zastupitelstvo posoudilo žádost čj.: 329/08 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
na pozemku Obce Čakov KN 1535/7 v k.ú. Čakov. Kácení dřevin dle žádosti se
v omezené míře povoluje a podmínky kácení budou stanoveny rozhodnutím, které bude
vydáno Obecním úřadem Čakov a mimo jiné bude rozhodnutím určena náhradní výsadba.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
4. Zastupitelstvo posoudilo žádost čj.: 349/08 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
na pozemku Obce Čakov KN 871/23 v k.ú. Čakov a na pozemku žadatele KN 871/14
v k.ú. Čakov. Kácení dřevin dle žádosti se povoluje a podmínky kácení budou stanoveny
rozhodnutím, které bude vydáno Obecním úřadem Čakov a mimo jiné bude rozhodnutím
určena náhradní výsadba.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí výsledky soutěže obcí JČ kraje ve třídění
odpadů, „My třídit umíme“ pro rok 2008, kde obec Čakov je na 283. místě. V roce 2009
hodlá zastupitelstvo tento stav zlepšit tím, že podá žádost o dotaci do POV JČ kraje na
zvýšení počtu třídících míst a počtu sběrných nádob.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Starosta seznámil zastupitelstvo se zprávou SZIF k provedené kontrole před poskytnutím
finančních prostředků dotace na pořízení oken a kotle do budovy MŠ a OÚ. Zastupitelstvo
bere na vědomí, že kontrolou nebyly zjištěny žádné závady, které by ukládaly sankce, či
nápravná opatření.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

7. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č. 4, která navyšuje příjmy a
výdaje jednotlivých paragrafů, položek a účelových znaků částkou 278.000,- Kč a je
schválen jako vyrovnaná.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
8. Zastupitelstvo schvaluje na základě návrhu starosty mimořádnou odměnu účetní částkou
3.000,- Kč hrubého formou dohody o provedení práce. Částka bude použita
z nevyčerpaných prostředků rozpočtově určených na ostatní osobní výdaje v paragrafu
pohřebnictví.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
9. Zastupitelstvo odsouhlasilo dodatečné terénní úpravy u prováděné stavby prodloužení
místní komunikace ZTV Vrší v místě za zahradou p. Kolmačkové. Úprava terénu
zatravňovacími tvárnicemi v uvedeném místě má zabránit sesouvání zeminy z příkrého
svahu a případnému pádu plotu p. Kolmačkové. Uvedené práce a materiál dodá firma
Senior, provádějící stavbu místní komunikace v částce 15.000,- Kč včetně DPH.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Konec: 20:00 hodin
Zapisovatel : Ing. Petra Kuklová
Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener
Ověřovatelé: Mgr. Radek Tušl
Marcela Puchingerová
Blažena Petráchová

Ing. Milan Vlk
František Burda

