Zápis č. 11/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 2. 6. 2008
Místo konání : OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing.Ladislav Prener , Mgr. Radek Tušl, Ing. Milan Vlk, Ing. Petra
Kuklová , František Burda, Puchingerová Marcela, Blažena Petráchová
Hosté :
Omluven:
Začátek: 18:00 hodin
Projednáno :
1. Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním za mobilní svoz (kontejner)
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Zastupitelstvo bere na vědomí
fakturovanou částku 13.945,50 Kč, která je proti letům minulým nižší a to z důvodu
smlouvy na bezplatnou likvidaci elektro zařízení při mobilních svozech. Smlouva je
uzavřena mezi Obcí Čakov a firmou ASEKOL a bezplatná likvidace je prováděna
v rámci recyklačních poplatků , které zahrnuje cena elektro zařízení.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. Zastupitelstvo bylo seznámeno s děkovným dopisem Diakonie Broumov za
podpoření svozu charitativní sbírky částkou 1000,- Kč . Zastupitelstvo bere
poděkování na vědomí.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Po bezpřipomínkovém zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2007 a zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 bylo zastupitelstvo obce s výše
uvedenými dokumenty seznámeno na svém zasedání a tyto schválilo a bez výhrad je
bere na vědomí. Zastupitelstvo konstatuje, že z uvedených zpráv vyplývá, že nejsou
důvody k přijímání nápravných opatření.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Po bezpřipomínkovém zveřejnění záměru prodeje pozemků KN 1578/9 o výměře 80
m2 a KN 1578/10 o výměře 3385 m2 vedených v k.ú. Čakov jako orná půda se
schvaluje jejich prodej panu Mgr. R. Tušlovi , bytem Čakov 6, za cenu 10,- Kč/m2.
Náklady vyhotovení kupní smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí bude hradit
kupující.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu o pracovní činnosti na úklid kanceláře OÚ s paní
Borovkovou za měsíční částku hrubého 300,- Kč.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Konec: 21 : 30 hodin
Zapisovatel : Ing. Petra Kuklová
Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener

Ověřovatelé: Mgr. Radek Tušl
Marcela Puchingerová
Blažena Petráchová

Ing. Milan Vlk
Burda František

