Zápis č. 12/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 13.6. 2011
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Ing. Vlk Milan, Ing. Šišpelová Lenka, Ing. Petrách Filip,
Borovka Jan, Jabůrková Jana, Bc. Dušák Jan

Omluven:

Jiří Postl

Hosté:

Mgr. Radek Tušl

Začátek:

19:00 hod.

Projednáno:
1. Starostka Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno
6 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:







Pro : 6 Proti : 0

Projednání dalších podnětů občanů na zapracování do návrhu
Územního plánu sídelních útvarů obce Čakov
Projednání „Závěrečného účtu obce Čakov za rok 2010“
a „Závěrečné zprávy o přezkoumání obce Čakov“
Projednání žádosti čj. 143/2011 o kácení dřevin rostoucích mimo
les p. Budiny na pozemku KN 941/1 v k.ú. Čakovec
Informace o Výroční technickohospodářské zprávě firmy Čevak
a aktualizovaném plánu investic na rok 2012 v oblasti vodovodu
provozovaného firmou Čevak
Informace o úspěšném získání dotace pro JSDH Obce Čakov na
nákup plovoucího čerpadla
Informace o prodeji hřbitovních kontejnerů
Informace o stránkách pro zastupitele s e-learningovým kurzem
zdarma na www.vzdelanyzastupitel.cz
Zdržel se : 0

3. Zastupitelstvo projednalo Další podněty občanů, které byly doručeny na obecní úřad
a týkají se změn, které by bylo možné zakreslit do zpracovávaného návrhu Územního
plánu sídelních útvarů Obce Čakov. Zastupitelstvo souhlasí se zapracováním žádosti
pana Budiny o změnu užití části plochy jeho pozemku KN 941/9 a části parcely KN
941/1 v Čakovci na plochu pro bydlení (výstavba venkovských rodinných domků) pro
1 rodinný domek, a to takto:
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 1
Zastupitelstvo souhlasí se zanesením žádosti pana Danoviče o změnu využití pozemku
v jeho vlastnictví z louky na zahradu, a to takto:
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo projednalo žádost pana Mikeše o zakreslení pastevního areálu v lokalitě
„Ještěrka“, který bude využíván pro zájmový chov jelenů, muflonů a daňků, souhlasí se
zakreslením pastevního areálu, a to takto:
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Dále zastupitelstvo pověřilo starostku obce se sepsáním smluv o dílo s těmito žadateli,
za stejných podmínek jako bylo již uzavřeno se žadateli v předchozím kole při
zadávání návrhu ÚPSÚ tj. za ceny změna plochy pozemku na plochu pro bydlení –
3Kč/m2, změna využití plochy pozemku z louky na zahradu – 0,5 Kč/m2 Kč, pastevní
areál – 2000 Kč + 0,1 Kč/m2; celkem 11500 Kč.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 1
4. Po bezpřipomínkovém zveřejnění Závěrečného účtu obce za rok 2010 a Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bylo zastupitelstvo obce s výše
uvedenými dokumenty seznámeno na svém zasedání. Zastupitelstvo obce projednalo
závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za
uplynulý
kalendářní
rok
na
základě
§43
zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě § 17 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
a) souhlasí s celoročním hospodařením s výhradami, které jsou uvedeny ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
b) přijímá opatření k nápravě nedostatků tak, aby byla provedena přesnější a
úplná inventarizace majetkových účtů (odpovědná osoba –ing. F. Petrách –
předseda finanční komise) za rok 2011 a aby bylo zajištěno správné vedení
účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších novelizací
(odpovědná osoba – E. Komrsková – účetní obce), a to ve lhůtě do 31.3.2012.
c) pověřuje starostu obce, aby v souladu s § 13 zákona č. 420/2004 Sb. podal
Krajskému úřadu JčK písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření a to nejpozději do 15 dnů po dnešním zasedání ZO, při kterém
byla tato zpráva projednána spolu se závěrečným účtem, a dále písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření, a to ve lhůtě do 31.3.2012.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Zastupitelstvo posoudilo žádost čj.: 143/2011 o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les na pozemku KN 941/1, v k.ú. Čakovec v majetku pana Ing. M. Budiny a D.
Budinové, bytem Nerudova 826, Hluboká nad Vltavou. Kácení 3 požadovaných
starých vrb se povoluje
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Starostka informovala zastupitelstvo o obsahu nové Výroční technickohospodářské
zprávě firmy Čevak a aktualizovaném plánu investic na rok 2012 v oblasti vodovodu
provozovaného firmou Čevak a zpracované firmou Čevak. Ve výše uvedené výroční
zprávě byl zaktualizován objem majetku spravovaného firmou Čevak, který je nyní ve
výši 16.223 tis. Kč. Z tohoto čísla vychází aktualizovaný plán investic na rok 2012,
kde ČEVAK doporučuje opravu 4 nefunkčních šoupat a jedné armaturní šachty
v celkovém objemu 270 tis. Kč. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
7. Starostka informovala zastupitele o úspěšném získání dotace pro JSDH obce Čakov na
nákup plovoucího čerpadla ve výši 20.000,-Kč. Finanční prostředky budou zaslány
nejpozději do 15.6.2011 na účet obce. Realizace projektu a následné vyúčtování musí

být provedeno v souladu s podmínkami poskytovaného Grantového programu
a zaslaným dotačním dopisem. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
8. Starostka informovala zastupitele o prodeji 5 hřbitovních kontejnerů po
bezpřipomínkovém zveřejnění tohoto záměru za celkovou ceno 1880,-Kč (tj. 470kg za
4 Kč/kg). Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí
9. Starostka informovala zastupitele o možnosti bezplatného samovzdělávání na
internetových stránkách www.vzdělanyzastupitel.cz formou e-learningového kurzu
a dále o existenci bezplatného informačně poradenského centra pro zastupitele včetně
bezplatné právní poradny pro zastupitele. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.

Konec:

21:30 hod.

Zapisovatel :

Filip Petrách

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Ing. Milan Vlk
Jan Borovka
Jiří Postl
Jana Jabůrková
Jan Dušák

