Zápis č. 19/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 1.12.2014
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Jan Dušák, Michal
Ivana, Ing. Ladislav Prener, Petr Jílek

Omluven:
Hosté:

Bc. Zlata Vychytilová, Zdena Popelková, Mgr. Radek Tušl

Začátek:

18:00 hodin

Projednáno:

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno
sedm 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 navrženým zveřejněným programem jednání:
 Žádost ředitelky MŠ Čakov o provedení celkové rekonstrukce koupelny MŠ
 Volba předsedy a členů kontrolního a finančního výboru
a) Volba předsedy a členů kontrolního výboru
b) Volby předsedy a členů finančního výboru
 Určení odměn předsedovi a členům finančního a kontrolního výboru
 Schválení návrhu rozpočtového provizoria
 Návrh na změnu jednacího řádu
 Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov
 Projednání petice pana Jiřího Vaňka o zavedení veřejného osvětlení na hřiště
do Vrší
 Vánoční koncert v kostele sv Linharta
 Závada na veřejném osvětlení v obci Čakov
 Informace o získání stavebního povolení pro celkovou rekonstrukci objektu
fary
Z programu byl vynechán po bod č. 5) z důvodu rozsáhlejších změn, které také byly
navrženy při dílčím auditu 26.11.2014 a které zatím nebyly do návrhu zapracovány
Do programu byly doplněny následující body jednání a:
 Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání roku 2014, které proběhlo dne
26.11.2014
3. Ředitelka MŠ Čakov předložila novému zastupitelstvu již na jaře projednanou žádost
na kompletní rekonstrukci koupelny v MŠ i s předběžnou kalkulací nákladů. Žádost
paní ředitelky byla již předložena starému zastupitelstvu dne 24.3.2014, a to rozhodlo,
že rekonstrukce koupelny bude z časových důvodů odložena na prázdniny roku 2015 a
bude na ní využita dotace z POV 2015 od Jihočeského kraje. Nové zastupitelstvo
znovu přednesenou žádost projednalo a rozhodlo postupovat ve shodě s bývalým
zastupitelstvem, schválilo tedy provedení kompletní rekonstrukce koupelny MŠ o
prázdninách roku 2015 a rozhodlo podat na tento projekt žádost o dotaci z POV
Jihočeského kraje. Rekonstrukce se bude realizovat i v případě, že bude žádost o
dotaci z POV neúspěšná. Dále se přítomní dohodli na rozsahu prací a sestavení
zadávací dokumentace pro poptávkové řízení zakázky.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Navrhování kandidátů na funkci předsedy a členů kontrolního výboru a jejich volba:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru a následně členů kontrolního výboru.
Po proběhlé diskusi byl podán následující návrh: Starostka Ing. Lenka Šišpelová
navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Petra Jílka.
Navržený kandidát kandidaturu přijímá. Zastupitelstvo provedlo veřejnou volbu
navrženého kandidáta na předsedu kontrolního výboru obce.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Na základě výsledků oznámených předsedajícím byl zvolen předsedou kontrolního
výboru obce pro volební období 2014 – 2018 Petr Jílek, který funkci předsedy
kontrolního výboru obce přijímá jako funkci neuvolněnou.
Dále proběhl návrh a veřejná volba členů kontrolního výboru obce. Petr Jílek navrhl
následující 2 členy kontrolního výboru:
pana Michala Ivanu,
pana Tomáše Jabůrka.
Zastupitelstvo provedlo veřejnou volbu navržených kandidátů kontrolního výboru
obce.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Na základě výsledků oznámených předsedajícím byli zvoleni následující členové
kontrolního výboru obce pro volební období 2014 – 2018 pan Michal Ivana a pan
Tomáš Jabůrek.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
5.

Navrhování kandidátů na funkci předsedy a členů finančního výboru a jejich volba:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru a následně členů finančního výboru.
Po proběhlé diskusi byl podán následující návrh: Starostka Ing. Lenka Šišpelová
navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Milana Vlka.
Navržený kandidát kandidaturu přijímá. Zastupitelstvo provedlo veřejnou volbu
navrženého kandidáta na předsedu finančního výboru obce.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Na základě výsledků oznámených předsedajícím byl zvolen předsedou finančního
výboru obce pro volební období 2014 – 2018 Ing. Milan Vlk, který funkci předsedy
finančního výboru obce přijímá jako funkci neuvolněnou.
Dále proběhl návrh a veřejná volba členů finančního výboru obce. Ing. Milan Vlk
navrhl následující 2 členy finančního výboru:
Zdenu Popelkovou,
Ing. Ladislava Prenera
Zastupitelstvo provedlo veřejnou volbu navržených kandidátů finančního výboru obce.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Na základě výsledků oznámených předsedajícím byli zvoleni následující členové
finančního výboru obce pro volební období 2014 – 2018 paní Zdena Popelková, Ing.
Ladislav Prener.

6. Zastupitelstvo po předchozí rozpravě přistoupilo k určení odměn předsedovi a členům
finančního a kontrolního výboru a také ostatním neuvolněným zastupitelům. Tímto
usnesením se upřesňuje a mění usnesení č.7 z ustavující ho zápisu č.18/2014 ze dne

10.11.2014. Zastupitelstvo schvaluje následující odměny neuvolněným členům
zastupitelstva obce:
a) Místostarostovi – 2850,-Kč hrubého /měsíc
b) Předsedovi kontrolního výboru – bez odměny
c) Předsedovi finančního výboru – bez odměny
d) Členům kontrolního a finančního výboru - bez odměny
Předsedovi kontrolního výboru, předsedovi finančního výboru a členům obou výborů
je přiznána pouze odměna neuvolněného zastupitele. Takto stanovené odměny
zastupitelstvo schvaluje od 1.12.2014.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Dále zastupitelstvo schvaluje odměnu členovi finančního výboru, který zároveň není
zastupitelem obce, a to:
paní Zdeně Popelkové
Výše odměn bude stanovena zastupitelstvem vždy ke konci kalendářního roku, kromě
roku 2014.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Po bezpřipomínkovém zveřejnění návrhu rozpočtového provizoria pro výdaje
v I. čtvrtletí roku 2015 zastupitelstvo tento návrh schvaluje tak, jak byl zveřejněn.
Výdaje leden 2015 – 500 000,- Kč, únor 2015 – 500 000,- Kč, březen 2015 – 500 000,Kč dle rozpočtového provizoria.
Pro: 7
Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním humanitární sbírky pro „Diakonii Broumov“ a to
v uvedených termínech :
 v Čakově 9. prosince 2014 od 17 do 18 hod. v budově bývalého obchodu
 v Čakovci 9. prosince 2011 od 18 do 19 hod. do chodby místní knihovny
(Čakovec 15)
Zastupitelstvo ukládá starostce, aby letákem Diakonie Broumov výše uvedené termíny
zveřejnil obvyklým způsobem společně s uvedením sbíraných věcí.
Pro: 7
Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Starostka předložila novému zastupitelstvu petici pana Jiřího Vaňka z Jankova,
obsahující žádost zavedení veřejného osvětlení na hřišti ve Vrší v Čakově. Zastupitelé se
s podanou peticí seznámili a zůstávají s odsouhlaseným usnesením ze dne 22.9.2014, tj.:
do budoucna je plánováno zavedení elektřiny, ne však formou veřejného osvětlení,
z důvodu možného rušení nočního klidu v blízké zástavbě. Realizace závisí na získání
dotace.
Pro: 7
Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Zastupitelstvo projednalo a schválilo předběžný program a konání vánočního koncertu
v kostele sv. Linharta dne 19.12.2014 od 19 hod. se souborem Zlatý klíček. Dále
schválilo vstupné na koncert pouze v dobrovolné výši.
Pro: 7
Proti: 0 Zdržel se: 0
11. Starostka informovala zastupitelstvo o tom, že byla řešena závažnější závada na
veřejném osvětlení, kdy veřejné osvětlení v Čakově na návsi a v trase u bývalého
obchodu bylo nefunkční necelý týden. Ve středu 26.11.2014 byla závada pomocí
měřícího vozu určena, byla zaměřena trasa vedení kabelu od hodin k první lampě a byla
provedena provizorní úprava na instalaci veřejného osvětlení u místa měření tak, aby
bylo veřejné osvětlení zprovozněno a zůstalo funkční v zimním období, dokud nebude
potom závada na jaře v příznivějších povětrnostních podmínkách úplně odstraněna a
vadný kabel bude nahrazen novým.
Pro: 7
Proti: 0 Zdržel se: 0

12. Starostka informovala zastupitelstvo, že dne 13.11.2014 bylo vydáno Stavební povolení
na úpravy a kompletní rekonstrukci bývalé fary. Zastupitelstvo schvaluje, pokud se
naskytne vhodný dotační titul podání žádosti o dotaci na rekonstrukci této nemovité
kulturní památky.
Pro: 7
Proti: 0 Zdržel se: 0
13. Starostka informovala zastupitelstvo o průběhu a výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2014, které proběhlo dne 26.11.2014. Zjištěné chyby a
nedostatky byly méně závažného charakteru a zastupitelstvo pověřuje starostku jejich
nápravou do lhůty, kdy bude provedeno konečné přezkoumání hospodaření obce.
V rámci přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10
odst3 pís.c) zákona č.420/2004 Sb, spočívající v porušení rozpočtové kázně,
v neúplnosti, nesprávnosti, nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování
záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v neodstranění nedostatků
zjištěných při přezkoumání za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro
přezkoumání. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí, zpráva o dílčím
přezkoumání je k nahlédnutí na OÚ.

Konec:

22:00 hod.

Zapisovatel:

Jan Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Michal Ivana

Ing. Milan Vlk
Tomáš Jabůrek
Petr Jílek

Ing. Ladislav Prener

