
Zápis č. 1/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 9.1.2012 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Jabůrková Jana 

Bc. Dušák Jan, Ing. Petrách Filip 

 

Omluven:   Ing. Šišpelová Lenka  

 

Hosté:         

 

Začátek: 19:00 hodin 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Milan Vlk přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno pět 

zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím 

bude Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové 

zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele. 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání: 

 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4  

 Informace o provedených opravách na budově knihovny v obci 

Čakovec 

 Projednání o prodloužení smlouvy pojízdné prodejny   

 Projednání  podmínek darů k narozeninám v r. 2012 

 Diskuze – různé 

 

3. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 4/2011. Rozpočtovým opatřením č. 

4/2011 je předkládáno ke schválení zvýšení příjmů o částku 390 790.00 Kč a snížení 

výdajů o částku 669 400.00 Kč. Rozpočtové opatření č.4/2011 je navrhováno jako 

přebytkové a k vyrovnanosti stran rozpočtu bude použita položka 8115 (změna stavu 

krátkodobých peněžních prostředků), tzn., že bude navýšena rezerva na běžném účtu 

obce o částku 1 060 190 Kč. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.4/2011 dle 

paragrafů a položek, tak jak bylo předloženo k projednání zpětně k 31.12.2011 a 

nařizuje účetní obce zahrnout jej do účetní závěrky za 12/2011. 

Pro:  5   Proti:  0   Zdržel se:   0 

 

4. Místostarosta informoval zastupitele o dokončených opravách na budově knihovny 

v obci Čakovec. Byly vyzděny dva komíny včetně oplechování a z východní strany 

budovy vyměněn okap. Celková cena oprav včetně materiálu a DPH je 19.801,- Kč. 

 

 
5. Zastupitelstvo bylo seznámeno s ukončením smlouvy pojízdné prodejny 16.12.2011 a 

rozhodlo o prodloužení smlouvy na další půl rok s následným posouzením zájmu občanů 

o využívání služeb pojízdné prodejny. 

Pro:   5   Proti:   0   Zdržel se:   0  

 

6. Zastupitelstvo bylo seznámeno s  hodnotou dárků a upomínkových předmětů našim 

spoluobčanům a rozhodlo se zachovat stejné podmínky jako v roce 2011, tzn. oslava 

narozenin 50, 60, 70 a po následujících pěti letech. Zachování hodnoty dárkového 

koše ve výši 500 Kč a letecký snímek obce. 

Pro:   5   Proti:   0   Zdržel se:   0 

  

 

 



Konec:  20:00    hod. 

 

 

Zapisovatel: Filip Petrách 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Milan Vlk 

 

 

Ověřovatelé:        Jiří Postl                                          Bc. Jan Dušák 

 

 

      Jana Jabůrková    


