Zápis č. 1/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 14.1.2013
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Ing. Petrách Filip
Omluven:

Jabůrková Jana, Bc. Dušák Jan

Hosté:
Začátek:

19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni
čtyři zastupitelé 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 rozpočtového opatření č. 5
 Projednání dodatku č. 2 smlouvy s firmou VRV, a.s. na projektovou
dokumentaci výstavby kanalizace a ČOV v Čakově a Čakovci
(informace o provedeném geodetickém zaměření obce pro
kanalizaci, smlouvy bezúplatně, nebo za úplatu?)
 Projednání dodatku č. 2 smlouvy s firmou Ing. Arch. Václav Štěpán
(Architektonický atelier ŠŤĚPÁN) na zhotovení ÚP Čakov vč.
místních částí
 Projednání podmínek darů k narozeninám v r. 2013
 Informace o jednáních ohledně kalkulace vodného na rok 2013
 Informace o odložené besedě o historii obce
 Informace o změně pravidelného termínu jednání zastupitelstva
obce
 Diskuze – různé
3. V souvislosti s účetní závěrkou a s ukončením hospodaření obce v roce 2013
zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 5/2013. Navrhované rozpočtové opatření
je nedílnou součástí tohoto zápisu a bude zveřejněno spolu se zápisem vzhledem
k omezenému místu některých vývěsek pouze na hlavní vývěsce Obecního úřadu v Čakově
u bývalého obchodu a na elektronické úřední desce na www.cakov.cz. Navrhované
rozpočtové opatření snižuje příjmy rozpočtu o 155.710,- Kč a výdaje rozpočtu taktéž o
596.050,- Kč – tzn., že sníží plánovaný schodek rozpočtu pro rok 2012 o 440.340,-Kč.
Zastupitelstvo schvaluje toto rozpočtové opatření.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Starostka předložila zastupitelstvu dodatek č. 2 zaslaný firmou VRV, a.s., týkající se
smlouvy na projektovou dokumentaci výstavby kanalizace a ČOV v Čakově a Čakovci,
jehož obsahem je prodloužení termínů dodání hotového díla v souvislosti s posunem
termínů veřejného projednání a předání nového územního plánu obce Čakov.
Zastupitelstvo schvaluje tento dodatek a pověřuje starostku jeho podpisem.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Dále starostka informovala zastupitele o provedení geodetického zaměření obou obcí
v rámci tohoto projektu dle podepsané smlouvy, zastupitelstvo schvaluje proplacení
faktury za geodetické zaměření ve výši 42.000,-Kč s DPH dle podepsané smlouvy.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Starostka předložila zastupitelstvu dodatek č. 2 zaslaný firmou Ing. Arch. Václav
Štěpán (Architektonický atelier ŠŤĚPÁN), týkající se smlouvy na zhotovení ÚP Čakov vč.
místních částí, jehož obsahem je zvýšení ceny čistopisu nového ÚP obce Čakov
v souvislosti se zvýšením DPH na 21% z původních 54.000,-Kč vč. DPH na 54.450,-Kč
vč. DPH. Zastupitelstvo schvaluje tento dodatek a pověřuje starostku jeho podpisem.
Pro: 4 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 2012, tzn. oslava
narozenin 50, 60, 70 a po následujících pěti letech. Jubilantům bude i nadále darován koš
v hodnotě 500,-Kč, letecký snímek obce, blahopřání, mužům – kapesní nůž, ženám květina.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Starostka informovala zastupitele o stavu jednání se společností ČEVAK, a.s.
ohledně kalkulace vodného na rok 2013. Obec prostřednictvím společnosti Česká
vodohospodářská s.r.o. získala další informace od firmy ČEVAK a provedla podrobný
rozbor kalkulace. Z tohoto rozboru vyplývá, že je možné po ČEVAKu požadovat některá
snížení kalkulovaných položek tak, aby byla dodržena stávající cena vody, stočného.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
8. Zastupitelstvo bylo informováno o novém termínu odložené besedy o historii obce.
Beseda se uskuteční dne 26.1.2013 od 17:00 hod.
9. Zastupitelé odsouhlasili změnu pravidelného zasedání zastupitelstva obce ze sudého
na každý lichý týden v měsíci od 19:00 hod.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Konec:

21:00

hod.

Zapisovatel:

Filip Petrách

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jiří Postl

Ing. Milan Vlk

