
Zápis č. 23/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 28.11.2011

Místo konání: OÚ Čakov

Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Ing. Šišpelová Lenka, Postl Jiří,
Bc. Dušák Jan, Jabůrková Jana

Omluven:  Ing. Filip Petrách

Hosté:    0  

Začátek: 18:00 hodin

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

zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím 
bude Bc. Dušák Jan a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové 
zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:
 Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les 

čj. 286/2011 Obce Čakov 
 Příkaz k provedení inventarizace majetku
 Projednání a schválení objednávky na zimní údržbu   
 Informace o předauditu
 Projednání a schválení návrhu žádosti na dotaci z grantového 

programu Jč. kraje pro poskytování příspěvku v oblasti kultury 
v roce 2012

 Projednání a schválení návrhu projektů z POV
 Diskuze – různé


3. Zastupitelstvo odsouhlasilo  žádost obce Čakov na pokácení 2ks stromů rostoucích 
mimo les. Jedná se o vrby na pozemku obce Čakov č.1535/7. Stromy ohrožují sousední 
pozemek pana Mráze. Kácení se dle Výše uvedené žádosti povoluje v období vegetačního 
klidu s tím, že bude provedena náhradní výsadba.

Pro :  5 Proti : 0   Zdržel  se : 0

4. Na základě návrhu předsedy finančního výboru ukládá zastupitelstvo místostarostovi 
vydat příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce na inventurní soupisy 
vydané na stav k 31.12.2011 Termín provedení, vyhodnocení  a odevzdání jednotlivých 
inventurních soupisů je stanoven do 14.1.2012. Zastupitelstvo ukládá účetní obce, aby 
předsedům jednotlivých komisí předala inventurní soupisy do 7.1.2012. Zastupitelstvo 
stanovuje tyto inventarizační komise, které budou uvedeny na jednotlivých soupisech 
majetku.

č.komise                 předseda komise                       členové komise

hlavní komise           Ing. L. Šišpelová                    Ing. Milan Vlk
1.                               Ing. F. Petrách                    Eva Komrsková Bc.J.Dušák
2.                               J. Postl                                 M. Puchingerová
3.                               J. Postl                                 M. Puchingerová
4.                               J. Postl                                 F. Burda
5.                                J. Jabůrková                       J Sládek ml. J.Puffer
Pro :  5 Proti : 0   Zdržel  se : 0                 



5. Zastupitelstvo schválilo objednávku na zimní údržbu, kterou bude provádět Jiří 
Reitinger Hol. Bašta 6. Cena za jedno prohrnování a posyp byla stanovena jako v loňské 
zimní období roku r. 2010 - 2011. Prohrnování 1200 Kč a posyp 500 Kč  bez DPH.

Pro :  5 Proti : 0   Zdržel  se : 0

6 Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem předauditu, ve kterém nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3písm.b/ a písm. c/ zákona č.420/2004 Sb.

7. Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností podání žádosti o grant z JčK v oblasti 
kultury a příspěvku na soutěže v roce 2012. Zastupitelstvo pověřilo místostarostu 
prověřením dalších nutných informací k dané dotaci.

8. Zastupitelstvo projednalo návrhy spojené s podáním žádostí  o dotaci z POV JčK 
pro realizaci v roce 2012 a odsouhlasilo tyto projekty:

a) Oprava vrat a střechy hasičské zbrojnice a výstavba autobusové zastávky na návsi 
v Čakovci

Pro :  5 Proti : 0   Zdržel  se : 0
b) Oprava  částí místní komunikace Čakov – Žabovřesky a oprava nástupního ostrůvku 

v Čakově směr Jankov.
Pro :  5 Proti : 0   Zdržel  se : 0

Konec: 20:30    hod.

Zapisovatel: Bc. Jan Dušák

Zasedání řídil: Ing. Milan Vlk

Ověřovatelé:        Jiří Postl                                              Ing. Lenka Šišpelová

   Jana Jabůrková




