Zápis č. 2/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 28.1. 2008
Místo konání : OÚ Čakov
Přítomni: Ing.Ladislav Prener , Mgr. Radek Tušl, Ing. Milan Vlk, František Burda,
Ing. Petra Kuklová , Puchingerová Marcela,
Omluven: Blažena Petráchová
Začátek: 18:00 hodin
Projednáno :
1. 1.
Na základě podkladů
vypracovaných finančním výborem projednalo
zastupitelstvo obce návrh rozpočtu pro rok 2008 po jednotlivých paragrafech a
položkách , kde činí navrhované příjmy 2.171.000,- Kč a navrhované výdaje
2.171.000,- Kč. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. 2. Zastupitelstvo odsouhlasilo termín vybírání místních poplatků a to v Čakovci
v knihovně dne 11. 3. 2008 od 17.30 do 18.30 a v Čakově na obecním úřadě dne
12.3. 2008 od 17.00 do 19.00 nebo průběžně v úředních hodinách na obecním úřadě
od 4. 2. do 14. 3. 2008. Zastupitelstvo odsouhlasilo seznam a výměr místních poplatků
pro rok 2008 vedený u OÚ Čakov pod čj. 16/08.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. 3. Zastupitelstvo rozhodlo o změně odměn neuvolněných zastupitelů , předsedů
výborů , komisí a neuvolněné místostarostky dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev , ve znění pozdějších předpisů a to tak
, že výše odměn neuvolněných zastupitelů , předsedů výborů , komisí a neuvolněné
místostarostky se stanovuje na částku 0 ,- Kč.
Činnost neuvolněného předsedy výboru či komise bude od ledna 2008 vykonávána
bezplatně. Neuvolněným zastupitelům bude činnost hrazena 1x za 3 měsíce na základě
dohody o provedení práce částkou 2.250,- Kč hrubého. Neuvolněné místostarostce
bude činnost hrazena 1x za 2 měsíce na základě dohody o provedení práce, a to
částkou 4.990,- Kč hrubého.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
4. 4. Zastupitelstvo posoudilo žádost čj.: 21/08 o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les na pozemku Obce Čakov KN 1499/4 v k.ú. Čakov. Kácení dřevin dle
žádosti se povoluje za předpokladu , že žadatel obdrží platné stavební povolení a
záměr stavby víceúčelové budovy bude realizován. Podmínky kácení budou stanoveny
rozhodnutím, které bude vydáno Obecním úřadem Čakov.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

5. 5. Zastupitelstvo posoudilo žádost čj.: 23/08 o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les na pozemku žadatelů KN 889/1 v k.ú. Čakovec. Kácení dřevin dle žádosti
se povoluje za předpokladu , že žadatelé obdrží platné stavební povolení a záměr
stavby rodinného domu na uvedeném pozemku bude realizován. Podmínky kácení
budou stanoveny rozhodnutím, které bude vydáno Obecním úřadem Čakov.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Konec: 21 : 00 hodin
Zapisovatel : Ing.Petra Kuklová
Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener
Ověřovatelé: Mgr. Radek Tušl
Puchingerová Marcela

Ing. Milan Vlk
Burda František

