Zápis č. 4/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.3.2014
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Jabůrková Jana,
Omluven:

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

Hosté:
Začátek:

19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že jsou přítomni
čtyři zastupitelé 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:
 Návrh rozpočtu na rok 2014
 Žádosti o kácení mimo les paní Budinové
 Žádost o vyjádření k záměru stavby víceúčelového hřiště pana
Danoviče
 Žádost o vyjádření k záměru stavby pana Vlažného
 Návrh další opravy vodovodních šoupat
 Informace o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad
 Diskuze – různé
3. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2014.
Navrhované příjmy činí 3 712.880,- Kč
Navrhované výdaje činí 3.899.900,- Kč
Rozpočet je navrhován jako schodkový, k vyrovnanosti stran rozpočtu bude použita
položka 8115 /změna stavu krátkodobých peněžních prostředků/, tj. bude snížena
částkou 187.020,-Kč. Schodek bude financován z vlastních zdrojů – z přebytku
hospodaření minulých let. Zastupitelstvo ukládá starostce před schválením provést
zveřejnění dle zákona.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Starostka předložila zastupitelstvu žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les čj.
35/2014 manželů Budinových, bytem Nerudova 826, 373 41 Hluboká nad Vltavou.
Jedná se o podnět k pokácení jednoho kusu osiky na pozemku žadatele v KN Čakovec
parc. č. 941/1. Zastupitelstvo souhlasí a prodlužuje možnost kácení tohoto stromu do
konce roku 2014 vzhledem k souhlasnému stanovisku CHKO Blanský les a
zdravotnímu stavu stromu.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Starostka předložila zastupitelstvu žádost čj. 45/2014 pana Danoviče, bytem Čakovec
čp.28 o vyjádření k záměru stavby víceúčelového hřiště na pozemku žadatele parc.č.
818/8 v Čakovci. Zastupitelstvo obce nemá námitek proti tomuto záměru.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

6. Starostka předložila zastupitelstvu žádost čj.51/2014 pana Vlažného, bytem Čakovec
čp.14 o vyjádření k záměru rekonstrukce krovu a střechy na domě žadatele čp.
v Čakovci. Zastupitelstvo obce nemá námitek k tomuto záměru.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Starostka informovala zastupitele o doporučení společnosti ČEVAK, a.s. jako
provozovatele vodovodu k provedení oprav dalších dvou vodovodních šoupat, aby bylo
možné efektivněji hledat úniky vody. Zastupitelstvo odsouhlasilo opravu dalších dvou
vodovodních šoupat firmou ČEVAK v nabízené výši 61.249,-Kč.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Starostka informovala zastupitele o termínu přistavení kontejneru na velkoobjemový a
nebezpečný odpad v obci Čakov, a to od 25.4. – 27.4.2014. Zastupitelstvo bere informaci
na vědomí.

Konec:

22:30

hod.

Zapisovatel:

Jana Jabůrková

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jiří Postl

Ing. Milan Vlk

