Zápis č. 3/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 24.2.2014
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Bc. Dušák Jan,
Jabůrková Jana, Ing. Petrách Filip, Ph.D.
Omluven:
Hosté:
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 Jana Jabůrková a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní
členové zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:









Rozbor hospodaření MŠ, rozpočet MŠ na rok 2014 a příspěvek pro
MŠ na rok 2014
Projednání seznamu poplatníků na předpis poplatků na rok 2014 a
stanovení termínů úhrad dle OZV 1/2012
Žádosti o kácení mimo les SÚS Jihočeského kraje čj. 30/2014
Žádosti o kácení mimo les SÚS Jihočeského kraje čj. 33/2014
Příspěvek na činnost SDH Čakov
Informace o petici na záchranu venkovských pošt
Informace o probíhajících opravách vodovodu
Diskuze – různé

3. Zastupitelstvu byla podána informace o hospodaření MŠ Čakov za rok 2013 v tomto
znění:
 MŠ Čakov hospodařila s příjmy ve výši 310.082,82 Kč a s výdaji 305.353,34 Kč.
Hospodaření MŠ Čakov skončilo tedy za rok 2013 s přebytkem ve výši 4.729,48
Kč.
 Starostka pověřila finanční výbor obce pravidelnou kontrolou hospodaření MŠ
Čakov. Kontrola bude provedena do 31. 3. 2014. Zpráva bude podána na nejbližším
zastupitelstvu do 15. 4. 2014.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0


Dále starostka seznámila zastupitelstvo s rozpočtem MŠ Čakov na rok 2014.
Navrhovaný rozpočet počítá s příjmy a výdaji ve výši 304.729,48 Kč a počítá
s dotací od obce ve výši 160.000 Kč. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtem
MŠ Čakov na rok 2014 a rozpočet odsouhlasilo.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0


Pro rok 2014 zastupitelstvo schvaluje částku 160 000 Kč jako dotaci od zřizovatele
na neinvestiční náklady a příspěvek na žáky ze SR. Částku 40 000 Kč převede
starostka na účet MŠ nejpozději do 15. 3. 2013, 40.000 Kč do 31. 5. 2014 a 80.000
Kč k 30. 9. 2014.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Zastupitelstvo projednalo seznam poplatníků pro předpis místních poplatků na rok
2014 dle platné obecně závazné vyhlášky, seznam poplatníků je uložen na OÚ pod
čj.OC-27/2014. Výše poplatků pro letošní rok se řídí platnou obecně závaznou
vyhláškou 1/2012 a zůstává stejná jako pro rok 2013, a to:
- poplatek za psa 100 Kč , za každého dalšího 150 Kč
- poplatek za popelnice 500 Kč za každého občana st. 15-ti let s TP v obci
- stočné 50 Kč za každého občana s TP v obci
- rekreační 500 Kč/ Chalupu a 500 Kč/za byt nebo rodinný dům, ve kterém
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
Výběr poplatků se uskuteční:
10. 3. 2013 od 16.00 – 18.00 a 14. 3. 2013 od 17.00 – 19.00 v budově O.Ú. v Čakově
11. 3. 2013 od 17.00 – 19.00 v Čakovci v místní lidové knihovně.
Zastupitelstvo pověřuje starostku zveřejněním informace o výběru místních poplatků
místně obvyklým způsobem (na úřední desce, rozhlasem).
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Starostka předložila zastupitelstvu žádost o kácení mimo les čj. 30/2014 SÚS
Jihočeského kraje ze 7. 2. 2014. Jedná se o kácení na pozemku SÚS Jihočeského kraje
KN parc.č. 1637/6 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic (1x bříza). Zastupitelstvo
neschvaluje navrhované kácení.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Starostka předložila zastupitelstvu žádost o kácení mimo les čj. 33/2014 SÚS
Jihočeského kraje ze dne 11. 2. 2014. Jedná se o kácení na pozemku SÚS Jihočeského
kraje KN parc.č. 2557/3 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic (1x topol). Zastupitelstvo
schvaluje navrhované kácení náhradní výsadbou 1ks listnatého stromu na pozemcích
žadatele, nebo obce.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Zastupitel Jan Dušák předložil zastupitelstvu návrh na příspěvek obce na činnost SDH
Čakov. Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 3 000 Kč příspěvek bude zahrnut do
navrhovaného rozpočtu na rok 2014 projednávaného na příštím zastupitelstvu obce.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Starostka informovala zastupitelstvo o možnosti připojit se k petici na záchranu
venkovských pošt, jejímž organizátorem je SMS ČR. Zastupitelstvo se rozhodlo k petici
připojit a informuje občany, že v případě zájmu je možné petici kdykoliv podepsat
v provozní době MŠ na petiční arch pověšený na nástěnce MŠ
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Dále bylo zastupitelstvo informováno o hlášení společnosti ČEVAK, a.s. o zvýšených
ztrátách vody na vodovodu obce. Z toho důvodu byla urychleně provedena oprava šoupat,
které rozdělují přívod vody do Čakovce a do Čakova, aby bylo možné lépe najít poruchu.
Bohužel se ukázalo, že nejde o jednoznačný únik pouze v Čakově nebo v Čakovci,
společně s provozovatelem vodovodu budou činěny neodkladně další kroky k nalezení
tohoto úniku. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

Konec:

21:00

hod.

Zapisovatel:

Jana Jabůrková

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jiří Postl

Ing. Milan Vlk
Bc. Jan Dušák
Ing. Filip Petrách, Ph.D.

