Zápis č. 20/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 22.12.2014
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc.Jan Dušák,
Ing. Ladislav Prener, Petr Jílek
Omluven:
Hosté:

Michal Ivana
p. Cypro, Mgr. Radek Tušl

Začátek:

18:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno
šest zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že
zapisujícím bude Ing. Milan Vlk a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní
členové zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:









Příkaz k provedení inventarizace majetku obce
Návrh na změnu jednacího řádu
Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2013 a návrh rozdělení HV
Aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek
Návrh cenové kalkulace vodného na rok 2015 od společnosti ČEVAK
Podání žádosti na POV z grantového programu Jč. Kraje
Informace o termínu svozu komunálního odpadu během vánočních svátků
Informace o možnosti připojení se k žádosti o dotaci na vybavení Obecních
úřadů elektronikou v rámci DSO Blanský les
 Informace o uzavření Obecního úřadu z důvodu dovolené
 Diskuze a různé
Do programu byly doplněny následující body jednání:
 Zpráva o hospodaření lesích – p. Cypro
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program.
Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Návrh předsedy finančního výboru na provedení inventarizace majetku obce.
Na základě návrhu předsedy finančního výboru ukládá zastupitelstvo starostce vydat
příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce na inventurní soupisy vydané
na stav k 31.12.2014. Termín provedení, vyhodnocení a odevzdání jednotlivých
inventurních soupisů je stanoven do 14.1.2015. Zastupitelstvo ukládá účetní obce, aby
předsedům jednotlivých komisí předala inventurní soupisy do 7.1.2015. Zastupitelstvo
stanovuje tyto inventarizační komise, které budou uvedeny na jednotlivých soupisech
majetku.
č. komise
předseda komise
členové komise
hlavní komise
Ing. Lenka Šišpelová
Bc. Jan Dušák
1.
Ing. Milan Vlk
Eva Komrsková,
Ing. Ladislav Prener
Z.Popelková,
2.
Petr Jílek
M. Ivana
3.
Petr Jílek
M. Ivana
4.
Petr Jílek
František Burda
5.
Tomáš Jabůrek
Jan Sládek, Jan Vlažný

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Návrh na změnu jednacího řádu.
Starostka předložila zastupitelstvu návrh na změnu jednacího řádu, vyplývající ze
změny pravidelné periody konání zastupitelstva obce a z úpravy přehlednějšího
číslování usnesení zastupitelstva v zápisech ze zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo schvaluje novou podobu jednacího řádu zastupitelstva obce
v předloženém znění. Jednací řád zastupitelstva obce je k nahlédnutí na vyžádání na
OÚ v Čakově.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Čakov.
Starostka předložila zastupitelstvu k projednání účetní závěrku příspěvkové
organizace MŠ Čakov za rok 2013 sestavenou ke dni 31.12.2013, která se skládá z
těchto částí: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zpráva o finanční kontrole za rok
2013. Zastupitelstvo schvaluje tuto účetní závěrku s výhradou a protokol o schválení
účetní závěrky za rok 2013 je přílohou tohoto zápisu.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Návrh na aktualizaci směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu.
Starostka předložila zastupitelstvu návrh na aktualizaci směrnice o veřejných
zakázkách malého rozsahu dle platné legislativy. Změny se dotýkají pouze zvýšení
limitu zakázky malého rozsahu dle novelizovaného nařízení vlády. Zastupitelstvo
schvaluje novou podobu směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
v předloženém znění. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je
k nahlédnutí na vyžádání na OÚ v Čakově.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Návrh cenové kalkulace vodného na rok 2015 od společnosti ČEVAK
Zastupitelstvo posoudilo průběžnou kalkulaci nákladů firmy ČEVAK, a.s. ze dne
9.12.2014 na provozování vodovodu Obce Čakov v období 1. – 9. 2014 a návrh vývoje
nákladů včetně kalkulace vodného pro rok 2015. Na základě této kalkulace a vydané
vyhlášky č. 3/2008 o úhradě vodného ve dvousložkové formě projednalo zastupitelstvo
návrh kalkulace dvousložkové ceny vodného pro Obec Čakov na rok 2015 předložený
firmou ČEVAK a.s.. Pro rok 2015 byla zkalkulována cena odsouhlasená v roce 2014 tj.
33,97 Kč/m3 – pohyblivá složka, pevná složka - 352,-Kč/vodoměrné místo o průtoku
do 2,5 m3/H, 2024,-Kč/vodoměrné místo o průtoku do 6 m3/H. Ceny jsou uvedeny bez
DPH, v kalkulaci je počítáno s platnou DPH ve výši 15%. Ceny vodného pro rok 2015
se změnily z důvodu legislativní změny výměrem MF 01/2014 zboží s regulovanými
cenami, kde došlo ke změně poměru mezi pohyblivou a pevnou složkou. Zastupitelstvo
odsouhlasilo navrhovanou kalkulaci.
Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Návrhy projektů k realizaci v roce 2015 na podání žádosti z POV 2015.
Zastupitelstvu byly předloženy tyto návrhy na projekty k realizaci za pomoci dotace
případné z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2015:
1) rekonstrukce sociálního zařízení v budově OU a MŠ v Čakově v celkové hodnotě
300 tis. Kč
2) oprava fasády na knihovně a klubovně v Čakovci v celkové hodnotě 100 tis. Kč
Zastupitelstvo schválilo tyto záměry a pověřilo starostku podáním žádosti o dotaci z
POV Jihočeského kraje na následující dva výše uvedené záměry tak, aby to byl dle
pravidel POV možné a pro obec co nejvýhodnější.
Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 0

9. Zastupitelstvu byla podána zpráva o svozu komunálního odpadu v průběhu vánočních
svátků, a to ve dnech 22.12.2014 a 30.12.2014. Zastupitelstvo bere informaci na
vědomí.
10. Zastupitelstvu byla podána zpráva o možnosti připojení k dotaci poskytované DSO
Blanský les - Netolicko na vybavení obecních úřadů elektronikou a výpočetní
technikou. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
11. Starostka seznámila zastupitelstvo, že od 29.12.2014 – 2.1.2015 bude Obecní úřad
uzavřen z důvodu dovolené včetně zrušení úředních hodin a vyřizování veřejných
záležitostí. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
12. Zastupitelstvu byla podána zpráva od lesního hospodáře pana Cypra o stavu lesních
porostů a hospodaření lesích v majetku obce. Lesní hospodář upozornil zastupitelstvo
na nutnost plnění nových povinností v oblasti péče o les dle nového zákona, který je
zaměřen proti černé těžbě dřeva. Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
Konec:

20:30 hod.

Zapisovatel:

Ing. Milan Vlk

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Bc. Jan Dušák
Tomáš Jabůrek
Petr Jílek

Ing. Ladislav Prener

