Zápis č. 21/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 31.10.2011
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Borovka Jan, Ing. Petrách Filip, Ing. Vlk Milan
Ing. Šišpelová Lenka, Postl Jiří, Bc. Dušák Jan
Omluven:

Jabůrková Jana

Hosté:

Mgr. Radek Tušl

Začátek:

18:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno
všech šest 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:
 Nezávazná zkouška nasvícení farního kostela v Čakově
 Projednání žádosti č.j. 255/2011 pana Vladimíra Pomije o povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les na obecním pozemku KN 1535/7
v k.ú. Čakov
 Projednání návrhu kalkulace pro vodné na rok 2012 firmy Čevak
 Návrh na úpravu odměny neuvolněného starosty po dobu
zastupování paní starostky.
 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3
 Projednání žádosti pana Mikeše o dočasném užívání obecního
pozemku
 Informace o ukončení kácení ve Vrší firmou Cypro
 Změna úředních hodin a času zasedání zastupitelstva
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Zastupitelstvo zhodnotilo varianty nasvícení kostela a dohodlo se s firmou Pavel
Doušek o předložení kalkulace na realizační a provozní náklady nasvícení kostela
v několika možných variantách. Po posouzení předložené nabídky proběhne rozhodování o
realizaci.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
4. Zastupitelstvo posoudilo žádost č.j.: 255/2011 o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les na obecním pozemku KN 1535/7 v k.ú. Čakov. Kácení se dle výše uvedené
žádosti povoluje v období vegetačního klidu s tím, že bude vysazena náhradní výsadba.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Zastupitelstvo posoudilo průběžnou kalkulaci nákladů firmy ČEVAK, a.s. č.j
257/2011 na provozování vodovodu Obce Čakov na rok 2012 a návrh vývoje nákladů
včetně kalkulace vodného pro rok 2012. 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 2012 předložený firmou ČEVAK a.s..
Pro rok 2012 je cena vodného odsouhlasena na 35,30 Kč/m3, 392,-Kč/vodoměrné místo o
průtoku do 2,5 m3/H, 1532,-Kč/vodoměrné místo o průtoku do 6 m3/H a 8145,-

Kč/vodoměrné místo o průtoku do 15 m3/H. Ceny jsou uvedeny s DPH 10%.
Zastupitelstvo jednalo o problému úniku vody a pověřilo místostarostu Ing. Milana Vlka
a Jana Borovku provedením dalších kroků ke zjištění příčin těchto ztrát.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Odměna místostarostovi po dobu zastupování starostky byla po rozpravě zvýšena
7 647 Kč dle přílohy č.1 zákona 37/2003 Sb. v platném znění. Odměna je poskytována od
1.11.2011.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 1
7. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.3, které bylo navrženo
účetní obce z důvodů zákonných oprav na straně příjmů a výdajů. Změny rozpočtových
příjmů na vybraných účtech vedly celkově k poklesu příjmů ve výši 24.000,-Kč a změny
rozpočtových výdajů na vybraných účtech vedly celkově k nárůstu výdajů ve výši 14.200,Kč. Z uvedeného vyplývá, že k vyrovnanosti stran rozpočtu bude dle rozpočtového
opatření č.3/2011 použita položka 8115 (změna stavu krátkodobých peněžních prostředků,
tj. bude snížena rezerva na běžném účtu obce) o částku 28.400,- Kč.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
8. Na základě upozornění od obce, že oplocení pana Mikeše zasahuje do obecního
pozemku byla podána následná žádost pana Mikeše o souhlas s dočasným užíváním této
oplocené části obecního pozemku parc. číslo 1535/7. V průběhu diskuse o této záležitosti
ještě před projednáváním návrhu usnesení odešel ze zasedání zastupitelstva obce pan Jan
Borovka z důvodu rozdílných stanovisek ohledně této záležitosti. Počet zastupitelů se tedy
snížil na pět, usnášeníschopnosti zastupitelstva se snížení počtu zastupitelů nijak nedotklo
a žádost byla zastupitelstvem schválena s tím, že do 30. dubna 2012 bude užívání
ukončeno a rovněž bude oplocení do 30. dubna 2012 odstraněno.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
9. Zastupitelstvo bylo seznámeno s provedením těžby ve Vrší firmou Cypro dle
hospodářského plánu. Kácení bylo provedeno dle podmínek usnesení zastupitelstva
z předchozího zasedání. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem těžby. Ve dvou
lokalitách bylo vytěženo 55,75 m3 smrku, 36,28 m3 borovice, 1,75 m3 listnatého dřeva a
13,24 m3 palivového dřeva. Příjmy z těžby budou vyfakturovány firmě Cypro ve výši
103.180,- Kč. Palivové dřevo bylo přiděleno a prodáno občanům obce Čakov dle vedeného
pořadníku.
10. Nové úřední hodiny budou v pondělí v čase 16.00 – 18.00 (zůstává) a v pátek
v čase 17.00 – 19.00. Zasedání zastupitelstva bude nově probíhat od 18.00 hodin.

Konec:

22:00

hod.

Zapisovatel:

Filip Petrách

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jiří Postl
Bc. Jan Dušák

Ing. Milan Vlk

