Zápis č. 16/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 22.8. 2011
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

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

Omluven:
Hosté:

Mgr. Radek Tušl

Začátek:

19:00 hodin

Projednáno:
1. Starostka Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno
7 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že
zapisujícím bude Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové
zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s navrhovaným programem jednání:
 Schválení návrhu Jednacího řádu zasedání zastupitelstva obce
Čakov po kontrole Odboru dozoru a kontroly veřejné zprávy MV
 Projednání rozpočtového opatření č. 2 navrženého účetní obce
 Zpráva o uzavření smluv o dílo s vybranými firmami na realizaci
akcí „Veřejné osvětlení Čakov – opravy a rekonstrukce“ a „Oprava
a údržba čekáren“, stanovení zastupitele pro dozor nad realizací
jednotlivých akcí
 Projednání žádosti čj. 199/2011 paní PhDr. Vlastimily Urbanové o
zařazení požadované změny půdní kultury na pozemku KN č.
890/47 z orné půdy na plochu pro bydlení do projednávání návrhu
Územního plánu sídelních útvarů obce Čakov
 Rozprava o možných úsporách elektrické energie v rámci veřejného
osvětlení
 Informace o dovolené 24.-26.8.2011

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo „Jednací řád zasedání zastupitelstva obce
Čakov“, opravený dle požadavků Odboru dozoru a kontroly veřejné zprávy MV.
Schválený dokument bude po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce OÚ v Čakově a poté
bude k dispozici občanům k nahlédnutí na obecním úřadě a na stránkách obce Čakov.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
4. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.2, které bylo navrženo
účetní obce z důvodů zákonných oprav na straně příjmů. Rozpočtové opatření č.2 schválilo
zastupitelstvo obce zpětně do účetní závěrky července 2011 především z důvodů zahrnutí
zvýšení rozpočtových příjmů ze získaných dotací do schváleného rozpočtu obce. Zvýšení
rozpočtových příjmů bylo provedeno ve výši 28.000,-Kč. Z uvedeného vyplývá, že
k vyrovnanosti stran rozpočtu bude dle rozpočtového opatření č.2/2011 byla použita

položka 8115 (změna stavu krátkodobých peněžních prostředků, tj. bude navýšena rezerva
na běžném účtu obce) o částku 28.000,-Kč.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Starostka seznámila zastupitele s tím, že v týdnu od 15.8.2011 do 19.8.2011 byly
podepsány smlouvy o dílo se zastupitelstvem vybranými firmami na realizace akcí
„Veřejné osvětlení Čakov - opravy a rekonstrukce“ a „Oprava a údržba čekáren
v Čakově“. Realizace obou akcí byla dohodnuta od 1.9.2011 do 30.11.2011. Obě akce
budou ukončeny protokolárním předáním díla do výše uvedeného termínu.
Zastupitelstvo odsouhlasilo jako zastupitele pro dozor nad realizací akce „Veřejné
osvětlení Čakov- opravy a rekonstrukce“ Ing. Lenku Šišpelovou a pro dozor nad realizací
akce „Oprava a údržba čekáren v Čakově“ pana Jana Borovku.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Zastupitelstvo projednalo žádost čj. 199/2011 PhDr. Vlastimily Urbanové na
zakreslení změny půdní kultury na pozemku KN č. 890/47 z orné půdy na plochu pro
bydlení v k.ú. Čakovec do návrhu ÚPSÚ obce Čakov. Zastupitelstvo odsouhlasilo zařazení
této plochy do návrhu ÚPSÚ jako plochy pro bydlení. Zastupitelstvo pověřilo starostku
obce sepsáním smlouvy o dílo s žadatelem, za stejných podmínek jako bylo již uzavřeno se
žadateli v předchozím kole při zadávání návrhu ÚPSÚ tj. za cenu změny plochy pozemku
na plochu pro bydlení – 3Kč/m2.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Zastupitelstvo projednalo možnosti úspor elektrické energie s tím, že se větší úspory
očekávají z výměny světel ze 125W na 70W výbojky, která bude provedena při realizaci
akce „Veřejné osvětlení v Čakově – opravy a rekonstrukce“ Zastupitelstvo doporučilo
znovu prověřit aktuální možnosti získání výhodnějšího tarifu od poskytovatele elektrické
energie. Zastupitelstvo se rozhodlo za další rok provozu opětovně prověřit naplánované
úspory a přijmout případná další opatření.
8. Starostka informovala zastupitelstvo o dovolené od 24.8.2011 do 26.8.2011 včetně
zrušení úředních hodin ve čtvrtek 25.8.2011. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.

Konec:

21:00

hod.

Zapisovatel:

Jan Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Ing. Milan Vlk

Jan Borovka
Jana Jabůrková
Ing. Filip Petrách

Jiří Postl

