Zápis č. 22/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 2. 12. 2013
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Jiří Postl, Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Bc. Jan Dušák, Jana
Jabůrková, Ing. Filip Petrách, Ph.D.
Omluven:
Hosté:

Ing. Fuit

Začátek:

19:00 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 Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva
mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámila přítomné s programem jednání:
 Projektová dokumentace na opravu bývalé fary
 Návrh kalkulace vodného na rok 2014 od firmy Čevak, a.s.
 Příkaz k inventarizaci majetku obce
 Návrh rozpočtového opatření č. 6
 Návrh dohody o poskytnutí dotace z PRV na výměnu oken a částečnou
sanaci vlhkosti klubovny a knihovny v Čakovci
 Vánoční koncert 2013 v kostele sv. Linharta
 Zpráva o výsledcích dílčího auditu
 Diskuze a různé
3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Fuitem na
rekonstrukci budovy bývalé fary. Starostka byla zastupitelstvem pověřena předáním
připomínek pro zapracování Ing. Fuitovi.
Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo posoudilo průběžnou kalkulaci nákladů firmy ČEVAK, a.s. č.j.
283/2013 na provozování vodovodu Obce Čakov v období 1. – 8. 2013 a návrh vývoje
nákladů včetně kalkulace vodného pro rok 2014. 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 2014 předložený
firmou ČEVAK a.s.. Pro rok 2014 byla zkalkulována stejná cena jako cena
odsouhlasená v roce 2013 tj. 32,09 Kč/m3 – pohyblivá složka, pevná složka - 455,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 2014 zůstávají tedy na stejné úrovni jako v roce 2013.
Zastupitelstvo odsouhlasilo navrhovanou kalkulaci.
Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 0

5. 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 31.12.2013. Termín provedení, vyhodnocení a odevzdání jednotlivých
inventurních soupisů je stanoven do 13.1.2014. Zastupitelstvo ukládá účetní obce, aby
předsedům jednotlivých komisí předala inventurní soupisy do 6.1.2014. Zastupitelstvo
stanovuje tyto inventarizační komise, které budou uvedeny na jednotlivých soupisech
majetku.
č. komise

předseda komise

členové komise

hlavní komise
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Lenka Šišpelová
Ing. Filip Petrách, Ph.D.
Jiří Postl
Jiří Postl
Jiří Postl
Jana Jabůrková

Ing. Milan Vlk
Eva Komrsková, Bc. Jan Dušák
M. Puchingerová
M. Puchingerová
František Burda
Jan Sládek, Jan Vlažný

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Starostka předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 6, jehož důvodem je
především snížení příjmů v důsledku nutného posunutí vyúčtování dotace z důvodu
prodlení s dokončením díla. Zastupitelstvo schvaluje následující změny v rozpočtu,
které jsou součástí rozpočtového opatření č. 6:
Snížení příjmů ve výši 204.625 Kč (snížení §0000, položka 4213, zvýšení §0000,
položka 4122) a dále snížení výdajů o 215.000 Kč (§2310, pol. 5171 a §3635, pol.
5169).
Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Starostka předložila zastupitelstvu návrh dohody o poskytnutí dotace z PRV na akci
„Rekonstrukce obecní klubovny a knihovny v Čakovci“ – výměna oken a částečná
sanace zdiva dle předložené a schválené žádosti. Zastupitelstvo odsouhlasilo znění
dohody a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Zastupitelstvo odsouhlasilo termín a předběžný program vánočního koncertu v kostele
svatého Linharta v Čakově. Koncert se bude konat 20.12.2013, vstupné bylo
odsouhlaseno 50,-Kč/osobu , děti do 15 let zdarma.
Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Starostka seznámila zastupitelstvo z výsledkem dílčího auditu, který byl na obci
proveden dne 21.11.2013. a ve kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odst. 3písm.b/ a písm. c/ zákona č.420/2004 Sb.

Konec:

21:00 hod.

Zapisovatel:

Ing. Filip Petrách, Ph.D.

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jiří Postl

Ing. Milan Vlk
Jana Jabůrková
Bc. Jan Dušák

