Zápis č. 16/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 9.9.2013
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Bc. Dušák Jan,
Jabůrková Jana, Ing. Petrách Filip, Ing. Vlk Milan
Omluven:
Hosté:

Mgr. Radek Tušl

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:
 Rozpočtové opatření č. 3 – změna usnesení
 Plánovaná těžba v obecním lese dle hospodářského plánu
 Informace o vyúčtování el. energie od firmy E.ON
 Informace o podání žádosti na Ministerstvo dopravy na opravu
splavené komunikace v Čakovci
 Návrh na zpracování pasportu místních komunikací
 Diskuze a různé
3. Starostka informovala zastupitele o změně usnesení ohledně rozpočtového opatření č.
3. Rozpočtové opatření č. 3 nebylo účetní obce na základě nedorozumění mezi oběma
stranami zaúčtováno do účetní závěrky měsíce července, starostka tedy ruší rozhodnutí
o schválení tohoto rozpočtového opatření a nutné změny rozpočtu budou odsouhlaseny
dle pravomocí do účetní závěrky za měsíc srpen. Zastupitelstvo bere tuto informaci na
vědomí a souhlasí se zrušením usnesení č.3 ze dne 26.8.2013 ze zápisu 15/13.
Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo znovu projednalo záměr podzimní těžby v obecním lese dle
hospodářského plánu a dle provedeného místního šetření. Jedná se o těžbu
v borovicovém porostu ve výši max. 100m3. Zastupitelé nesouhlasí s těžbou.
Pro: 5
Proti: 0 Zdržel se: 1

5. Starostka seznámila zastupitelstvo s vyúčtováním spotřeby elektrické energie za
odběrná místa v osadách Čakovec a Holubovská Bašta za období od 21.7.2012 do
6.8.2013. Spotřeba elektrické energie se za tato odběrná místa zvýšila z 12,882 MWh
na 13,892 MWh tj, zvýšení o 1,01MWh . Obec Čakov za tato odměrná místa zaplatila
celkem 50.158,96 Kč, což je o 3.784,-Kč více než v loňském období. Mírné zvýšení
spotřeby bylo zjištěno především na odběrném místě Čakovec knihovna a dále na
veřejných osvětleních. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
6. Starostka informovala zastupitelstvo, že byla podána v srpnu 2013 žádost o dotaci na
Ministerstvo dopravy na opravu po povodních splavené dopravní komunikace v k.ú.
Čakovec par.č.966/3 a 966/2. Jednalo by se o dotaci na obnovu obecního majetku po
povodni 2013, výše dotace by byla možná 85% a 15 % by byla nutná spoluúčast obce.
Celkové náklady akce byly odhadnuty na 405.000,- Kč. Zastupitelstvo zpětně
odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na tuto akci.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
7. Zastupitelstvo projednalo návrh na zpracování pasportu místních komunikací a souhlasí
se záměrem nechat zpracovat pasport komunikací pro potřeby obce. Pověřilo starostku
předložením nabídek na zpracování pasportu na některém z příštích zastupitelstev obce
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Konec:

21:45 hod.

Zapisovatel:

Jana Jabůrková

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jiří Postl
Bc. Jan Dušák
Ing. Filip Petrách

Ing. Milan Vlk

