Zápis č. 18/10 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 22. 11. 2010
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Jabůrková Jana, Borovka Jan, Ing. Petrách Filip, Ing. Vlk Milan,
Ing. Šišpelová Lenka, Postl Jiří, Bc. Dušák Jan
Omluven:
Hosté:

Ing. Prener Ladislav, Mgr. Tušl Radek

Začátek : 20:00 hodin
Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno
všech sedm 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 seznámil přítomné s programem jednání:
 Zvolení předsedy a členů finančního výboru
 Zvolení předsedy a členů kontrolního výboru
 Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva, a to
místostarosty a ostatních členů zastupitelstva (dle §72 zákona o
obcích)
 Projednání návrhu ceny vodného a stočného od firmy ČEVAK a.s.
pro rok 2011
 Schválení zřízení věcného břemene v návaznosti na dokončení
stavby s názvem „Čakov, pí. Eliášová – přeložka NN“
 Projednání žádosti Římskokatolické farnosti Čakov o poskytnutí
příspěvku na opravu farního kostela
 Projednání a schválení objednávek na zimní údržbu obecních
komunikací a případného nutného posypu
 Projednání žádosti č.j. 264/2010 na kácení dřevin rostoucích mimo
les na pozemku KN 941/10, KN 941/1, KN 941/23 v k.ú. Čakovec
 Schválení termínu, programu a s tím spojených nákladů akce
„Zpívání u příležitosti rozsvícení vánočního stromu“
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. 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. Filipa Petrácha.
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 2010 – 2014 Ing. Filip Petrách, který funkci předsedy
finančního výboru obce přijímá jako funkci neuvolněnou.
Dále proběhl návrh a veřejná volba členů finančního výboru obce. Ing. Filip Petrách
navrhl následující 2 členy finančního výboru:
Janu Jabůrkovou,
Bc. Jana Dušáka
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 2010 – 2014 Jana Jabůrková, Bc. Jan
Dušák.
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 Jiřího Postla.
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 2010 – 2014 Jiří Postl, který funkci předsedy
kontrolního výboru obce přijímá jako funkci neuvolněnou.
Dále proběhl návrh a veřejná volba členů kontrolního výboru obce. Jiří Postl navrhl
následující 2 členy kontrolního výboru:
Jana Borovku,
Marcelu Puchingerovou
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 2010 – 2014 Jan Borovka, Marcela
Puchingerová.
5. Zastupitelé se dohodli o výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva, a to takto:
Místostarosta - 3000 Kč hrubého, ostatní zastupitelé - 820 Kč hrubého dle přílohy č.1
zákona 37/2003 Sb. v platném znění. Odměna bude poskytována od 1.12.2010.
Zastupitelstvo odsouhlasilo, že předsedové a členové výboru si nenárokují žádnou
odměnu.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

6. Zastupitelstvo posoudilo průběžnou kalkulaci nákladů firmy ČEVAK, a.s. č.j 289/2010
na provozování vodovodu Obce Čakov v období 1. – 9. 2010 a návrh vývoje nákladů
včetně kalkulace vodného pro rok 2011. Na základě této kalkulace a vydané vyhlášky č.
3/2008 o úhradě vodného ve dvousložkové formě schvaluje zastupitelstvo návrh
kalkulace dvousložkové ceny vodného pro Obec Čakov na rok 2011 předložený firmou
ČEVAK a.s.. Pro rok 2011 je cena vodného odsouhlasena na 32,12 Kč/m3 , 399,Kč/vodoměrné místo o průtoku do 2,5 m3/H , 1569,-Kč/vodoměrné místo o průtoku do 6
m3/H a 8355,-Kč/vodoměrné místo o průtoku do 15 m3/H. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje smlouvu s E.ON. Distribuce, a.s. na zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu za účelem provozování distribuční soustavy
kabelového vedení za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč k dokončené akci „Čakov –
pí.Eliášová - přeložka NN“ na pozemcích ve vlastnictví Obce Čakov KN 2557/13, KN
2550/1, v rozsahu geometrického plánu č. 353 – 679/2010.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
8. Starostka seznámila zastupitelstvo s děkovným dopisem a žádostí Římskokatolické
farnosti Čakov o poskytnutí dalšího příspěvku na opravu farního kostela. Zastupitelstvo
žádost projednalo a usneslo se, že příspěvek bude poskytnut, až na další fáze oprav
kostela a po bližší specifikaci. V projednané žádosti nebyl účel dostatečně specifikován.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
9. Starostka seznámila zastupitelstvo s objednávkami na zimní údržbu obecních
komunikací a případného nutného posypu. Zastupitelstvo projednalo a schválilo
objednávku solení (posypu) místních komunikací od firmy Správa a údržba silnic,
Nemanická 10, České Budějovice. Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo objednávku
na prohrnování sněhu na komunikacích Obce Čakov dvěma soukromě hospodařícím
zemědělcům panu V. Sládkovi, Holubovská Bašta 10 a panu J. Reitingerovi, Holubovská
Bašta 6 za podmínek shodných v minulém zimním období.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
10. Zastupitelstvo posoudilo žádost čj.: 264/2010 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les na pozemcích KN 941/10, KN 941/1 a KN 941/23 v k.ú. Čakovec. Kácení 4 olší dle
výše uvedené žádosti se povoluje při dodržení navržené náhradní výsadby.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 1
11. Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem termínu, předběžného programu a
předpokládaných odhadovaných nákladů akce „Zpívání u příležitosti rozsvícení
vánočního stromu“. Zastupitelstvo akci schválilo.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Konec:

22:30 hod.

Zapisovatel :

Jana Jabůrková

Zasedání řídil : Ing. Lenka Šišpelová
Ověřovatelé:
Jan Borovka
Jiří Postl
Ing. Milan Vlk
Bc. Jan Dušák
Ing. Filip Petrách

.

