Zápis č. 23/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 12.11.2012
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Ing. Filip Petrách, Jiří Postl,
Jana Jabůrková, Bc. Jan Dušák
Omluven:
Hosté:

Mgr. Radek Tušl

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 Ing. Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní
členové zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:
 Projednání návrhu rozpočtového opatření č.3 /2012
 Projednání návrhu rozpočtového provizoria na rok 2012
 Projednání grantové smlouvy s Krajským úřadem – Jihočeského kraje na
poskytnutí dotace z krajského grantového programu obnovy venkova na akci
„Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice, parc. č. 66, k.ú. Čakovec"
 Informace o posílení stavu kontejnerů
 Informace o možnosti uspořádat vánoční koncert v termínu 15.12.2012
 Informace o průběhu opravy mostku v Čakovci ve spolupráci s místními
občany
 Diskuze a různé
3. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 3/2012. Navrhované
rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu a bude zveřejněno spolu se zápisem
vzhledem k omezenému místu některých vývěsek pouze na hlavní vývěsce Obecního
úřadu v Čakově u bývalého obchodu a na elektronické úřední desce na www.cakov.cz.
Navrhované rozpočtové opatření snižuje příjmy rozpočtu o 159.000,-Kč a výdaje rozpočtu
taktéž o 159.000,-Kč – tzn., že nezvýší ani nesníží plánovaný schodek rozpočtu pro rok
2012. Zastupitelstvo schvaluje toto rozpočtové opatření.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh na hospodaření obce v prvním čtvrtletí roku
2013 dle rozpočtového provizoria následovně: výdaje leden 2013 – 500.000 Kč, výdaje

únor 2013 – 500.000 Kč, výdaje březen 2013 - 500.000 Kč. Výdaje prvního čtvrtletí roku
2013 činí celkem 1.500.000 Kč. Zastupitelstvo ukládá starostce zveřejnit návrh
rozpočtového provizoria dle zákona.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Starostka seznámila zastupitelstvo obce se smlouvou, která byla zaslána
z Jihočeského kraje – krajského úřadu na základě příslibu přidělení dotace z grantového
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na realizovanou akci „Rekonstrukce budovy
hasičské zbrojnice, parc. č. 66, k.ú. Čakovec“. Zastupitelstvo schválilo tuto smlouvu a
pověřilo starostku podpisem smlouvy.
Dále bylo zastupitelstvo informováno o stavu oprav hasičské zbrojnice. Zastupitelem
pro kontrolu dokončovacích prací a protokolární předání díla byl na návrh starostky
stanoven pan Jan Dušák.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Starostka informovala zastupitele o posílení stavu kontejnerů na separovaný
i komunální odpad na návrh pana Mgr. R. Tušla. Vzhledem k neustálému přeplnění
kontejnerů na plasty a sklo a problémům s komunálním odpadem z chat v letním období
byly pořízeny odpadové tyto nádoby: 2x 1100 l kontejner na plasty a na komunální odpad,
2x 240l kontejner na komunální odpad a 1x 240 l kontejner na směsné sklo v celkové
hodnotě 20.688,-Kč. K posílení stavu potřebných kontejnerů dojde tedy na všech třech
místech určených pro sběr a shromažďování odpadu pro občany. Situace bude i nadále
sledována. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
7. Starostka informovala zastupitele o možnosti uspořádání vánočního koncertu
v kostele sv. Linharta dne 15.12.2012 ve spolupráci s panem M. Študlarem a
profesionálními zpěváky z Jihočeského divadla. Zastupitelstvo odsouhlasilo uspořádání
koncertu a pověřilo starostku organizací akce. Vstupné na koncert bylo stanoveno ve výši
60,-Kč/osobu, děti do 15 let zdarma.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Petrách)
8. Zastupitelstvo bylo informováno o průběhu stavebních prací na opravě mostku
v Čakovci panem J. Vlažným. Pověřeným zastupitelem pro další jednání ohledně opravy
mostku a pro další dohled a kontrolu byl na návrh starostky obce stanoven místostarosta
M. Vlk.
.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2 (Vlk, Petrách)
Konec: 20:30 hod.
Zapisovatel:

Ing. Filip Petrách

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Ing. Milan Vlk

Jiří Postl
Bc. Jan Dušák
Jana Jabůrková

