Zápis č. 7/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 4.4. 2011
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:
Omluven:

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

Hosté:
Začátek : 19:00 hodin
Projednáno:
1. Starostka Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, ţe je přítomno šest
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, ţe zapisujícím
bude Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva
mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:









Informace k aktuálním Grantovým programům jihočeského Kraje –
grant – úpravy a rekonstrukce hřbitovů, grant – dotace pro hasiče.
Projednání a schválení moţnosti vyuţití Grantu jihočeského Kraje
„Úcta k předkům“ k opravě hřbitovní obřadní síně
Projednání výběru a schválení nové účetní obce
Projednání nabídky firmy E.ON na zafixování cen energie pro
některá odběrná místa Obce Čakov na rok 2012
Projednání a schválení akcí „Velikonoce v Čakově 2011“
Projednání ţádosti čj. 96/2011 pana Jambora o prodlouţení
rozhodnutí kácení starých jabloní v k.ú. Čakovec
Informace předsedy finanční komise o provedené kontrole v MŠ
Čakov
Informace o změnách v nájemní smlouvě se ZD Skalka

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Starostka informovala zastupitelstvo o moţnostech podání ţádostí o finanční
prostředky prostřednictvím Grantů jihočeského kraje ve dvou oblastech - na úpravu a
rekonstrukci hřbitovů - maximální výše poskytnutých finančních prostředků můţe být do
30 000,- Kč a dotace pro hasiče (investiční i neinvestiční projekty), jejichţ uzávěrka pro
podání ţádostí je během dubna 2011. Zastupitelstvo rozhodlo, ţe případnému rozšíření
hřbitova a jeho úpravě bude věnována pozornost v příštím roce, výdaje na drobné opravy,
na které stejně nelze dotační titul vyuţít, jsou součástí schváleného rozpočtu obce.
Moţnosti vyuţití dotace pro hasiče budou projednány s veliteli SDH. Získané informace
budou sděleny na příštím zastupitelstvu.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
4. Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou třech uchazeček o místo účetní obce. Po
zváţení všech důleţitých skutečností (odborných znalostí, platových a ostatních podmínek

uchazeček a informací z osobních jednání uchazeček s paní starostkou) bylo schváleno
předání zpracování účetní evidence firmě Eva Komrsková, účetní poradenství, vedení
účetnictví se sídlem v Českých Budějovicích, IČO:638830015. Dále zastupitelstvo
projednalo a schválilo mandátní smlouvu s firmou Eva Komrsková s platností od 1.4.2011
do 31.3.2012, pověřilo starostku podpisem této smlouvy a zajištěním všech potřebných
záleţitostí k převedení účetnictví na novou účetní firmu.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Starostka seznámila zastupitelstvo s časově omezenou nabídkou firmy E.ON na
zafixování nabízených cen elektřiny na rok 2012 u sedmi odběrných míst Obce Čakov.
Zastupitelstvo bylo informováno o provedení porovnání cen za silovou elektřinu firmy E.
ON a firmy Central Energy , s tím, ţe byla vyčíslena úspora kolem 3.000,-Kč ve prospěch
Central Energy při porovnání cen silové elektřiny roku 2011 firmy E.ON a Central
Energy. Porovnání bylo provedeno při odhadu stejné spotřeby energie jako v minulém
roce.
Zastupitelstvo tyto skutečnosti zváţilo a rozhodlo o zafixování ceny elektrické energie u
společnosti E.ON z důvodu minimální úspory a nemoţnosti garance ceny společnosti
Central Energy.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo termíny a předběţný odhad nákladů těchto
kulturních akcí na měsíc duben:
1) 16.4.2011 Velikonoční tvoření v místní lidové knihovně v Čakovci – odhadované
náklady do 1000,-Kč
2) 24.4.2011 Velikonoční sousedské posezení s ochutnávkou velikonoční sekané –
odhadované náklady cca 1000,-Kč
Pro : 6 Proti : Zdržel se: 0
7. Zastupitelstvo projednalo ţádost čj. 96/2011 Ing. Marie Jamborové, bytem k Velkému
dvoru 1070, Praha 5 o prodlouţení rozhodnutí čj. 88/2010 - povolení kácení 12 ks starých
jabloní na pozemku KN 824/1 a 828/3, jichţ je ţadatelka vlastníkem. Ţadatelka dosud
pokácela pouze 5 ks těchto stromů, proto ţádá o prodlouţení rozhodnutí na kácení
zbývajících sedmi. Zastupitelstvo s ohledem na konec vegetačního klidu stromů rozhodlo o
povolení kácení stromů v období od 1.10.2011 do 31.3.2012.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se: 0
8. Předseda finanční komise předloţil zastupitelstvu zjištění kontrolní skupiny z
provedené kontroly a rozboru hospodaření příspěvkové organizace MŠ Čakov za rok 2010.
Kontrola byla provedena dle předloţených podkladů od MŠ Čakov v objemu finančních
prostředků na straně příjmů 1 348 904,37 Kč a na straně výdajů 1 333 344,80 Kč. Zjištění a
doporučení finančního výboru:
a) hospodaření MŠ Čakov skončilo v roce 2010 přebytkem 15 559,57 Kč
b) dle rozboru jednotlivých výdajových poloţek bylo hospodaření MŠ účelné a
v rámci moţností i hospodárné
c) finanční komise navrhuje vzniklý přebytek 15 559,57 Kč vloţit do rezervního
fondu pro krytí případné ztráty neinvestičních potřeb MŠ Čakov v letech příštích
Zastupitelstvo se zprávou finančního výboru souhlasí a nařizuje MŠ Čakov provést účetní
operace dle výše uvedeného zápisu.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se: 0

9. Zastupitelstvo bylo informováno o změnách v příloze k nájemní smlouvě se ZD Skalka
související se změnami výměr pronajatých pozemků v důsledku prodejů pozemků
v loňském roce. Celková výměra je pro letošní rok 32,79 ha a obec obdrţí od ZD Skalka
celkový příjem za tyto pronajaté pozemky ve výši 28 935,-Kč. Zastupitelstvo bere tuto
informaci na vědomí.
Konec:

21:00 hod.

Zapisovatel :

Ing. Filip Petrách

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Ing. Milan Vlk
Jan Borovka
Bc. Jan Dušák
Jiří Postl

