Zápis č. 5/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 7. 3. 2011
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Ing. Vlk Milan, Ing. Šišpelová Lenka, Postl Jiří, Bc. Dušák Jan,
Ing. Petrách Filip, Borovka Jan,

Omluven: Jabůrková Jana
Hosté: Mgr. Radek Tušl
Začátek : 19:00 hodin
Projednáno:
1. Starostka Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno šest
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím
bude Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva
mimo předsedajícího a zapisovatele.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:










Projednání nákupu obecního automobilu a přívěsného vozíku pro
úklidové účely obce.
Projednání a schválení zadání nového „Územního plánu Obce
Čakov“ pořizovateli
Informace o hospodaření MŠ Čakov a o rozpočtu MŠ Čakov na rok
2011 – č.j.49/2011
Informace o uvolnění místa účetní na vlastní žádost paní Rybové.
Informace o Zprávě o stavu veřejného pořádku v územním obvodě
v teritoriu služebního obvodu Obvodního oddělení policie Boršov
nad Vltavou za rok 2010 – č.j. 57/2011
Informace o součinnosti Obce Čakov při „Sčítání lidu, domů a
bytů 2011“ – č.j. 55/2011
Projednání a schválení smlouvy na rok 2011 č.j. 54/2011 o
zásobování obce Čakov pojízdnou prodejnou
Zpráva o vyúčtování elektřiny na 5 odběrných míst v osadě Čakov
v odečtovém období 19.1.2010 až 7.1.2011 – č.j.56/2011
Projednání dalšího postupu při uvažovaném nákupu pozemku pro
stavbu víceúčelové budovy obce.

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
3.

Byl odsouhlasen nákup automobilu pick-up s korbou a přívěsného vozíku za
automobil.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

4. Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh zadání územního plánu Čakov a Čakovec,
důvodovou zprávu k návrhu zadání ÚP a vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a
stanoviska krajského úřadu, podnětů sousedních obcí a připomínek uplatněných při
vystavení návrhu zadání ÚP.
Dále zastupitelstvo schválilo návrh zadání upravený na základě vyhodnocení požadavků a
podnětů a připomínek, které byly uplatněny ve stanovené lhůtě.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Zastupitelstvu byla podána informace o hospodaření MŠ Čakov za rok 2010 a o rozpočtu
MŠ Čakov na rok 2011 – č.j.49/2011 v tomto znění:
MŠ Čakov hospodařila s příjmy ve výši 321 904,37 Kč a s výdaji 306 344,80 Kč.
Hospodaření MŠ Čakov skončilo tedy za rok 2010 s přebytkem 15 559,57 Kč.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtem a tento bere na vědomí a schvaluje jej jako
vyrovnaný v příjmech a výdajích částkou 260 000,- Kč. Položkách příjmu rozpočtu MŠ
Čakov pro rok 2011 zastupitelstvo schvaluje částku 120 000,- Kč jako dotaci od
zřizovatele na neinvestiční náklady. Částku 60 000,- Kč převede účetní na účet MŠ do
30.4.2011 a 60.000,- Kč k 30.9.2011. Dále bude do konce měsíce března 2011 převeden na
účet MŠ státní příspěvek na žáky, který obec obdržela a pro rok 2011 a činí 37 300,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že výše uvedený rozpočet MŠ Čakov neobsahuje na straně
příjmů a výdajů mzdové prostředky, které jsou MŠ přiděleny ze státního rozpočtu.
Bude provedena kontrola hospodaření a rozpočtu MŠ Čakov finančním výborem do
31.3.2011. Zpráva bude podána na nejbližším zastupitelstvu po 31.3.2011.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se: 0
6. Zastupitelstvo bylo informováno o uvolnění místa účetní na vlastní žádost paní Rybové.
Zastupitelstvo pověřilo starostku o spěšné oslovení možných uchazečů a dohodnutí
nejbližšího možného termínu vykovávání funkce účetní obce.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se: 0
7. Starostka seznámila zastupitelstvo se zprávou o stavu veřejného pořádku v územním
obvodě, kterou vyhotovila za rok 2010 „Policie ČR - Obvodní oddělení Boršov nad
Vltavou“. Výše uvedená zpráva je u OÚ vedena po č.j. 57/2011 a zastupitelstvo tuto
zprávu bere na vědomí.
8. Starostka předala zastupitelstvu základní informace o „Sčítání lidu, domů a bytů 2011“ a o
součinnosti a úkolech obcí při tomto sčítání. Zastupitelstvo bere tyto informace na
vědomí s tím, že závazné dokumenty budou dle pokynů pro občany zveřejněny na
úředních deskách Obce Čakov. Další podrobnosti ke sčítání lidu , domů a bytů jsou
zveřejněny na stránkách www.scitani.cz a veřejnost se ještě může informovat na bezplatné
telefonní lince č. 800 87 97 02.

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo podmínky Smlouvy č.j. 54/2011 na rok 2011 o
zajištění prodeje a obchodních služeb prostřednictvím pojízdné prodejny dle §261 odst.2

zákona 513/1991 Sb. Firma Eva Bartůšková – Nákup a prodej bude zásobovat formou
pojízdné prodejny Avia osady Čakov a Čakovec jedenkrát v týdnu, a to v pátek mezi 1313:30hod úplným sortimentem základních potravin, včetně piva a limonád+základní
drogerie v období od 11.2.2011 do 16.12.2011. Obec se zavazuje za tuto službu uhradit
příspěvek na částečné krytí nákladů pojízdné prodejny ve výši 470,-Kč měsíčně.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se: 0
10. Zastupitelstvo se seznámilo s vyúčtováním spotřeby elektrické energie Obce Čakov z
pěti odběrných míst v osadě Čakov (2x Čakov 10 - mandl a volby, Čakov 50 - obchod, VO
Čakov, hřbitov Čakov) v odečtovém období 19.1. 2010 až 7.1. 2011. Při porovnání
vyúčtování roku 2009 (74.816,-) a roku 2010 (68.846,-Kč) došlo v průměru k mírnému
snížení platby o 7,98 %.
V rámci opatření pro úsporu elektrické energie v obci starostka pověřila člena
zastupitelstva Jana Dušáka o obstarání cenových nabídek na pořízení veřejného osvětlení
LED technologií.
11. Zastupitelstvo se dohodlo vstoupit do jednání s paní Dzjubou se zájmem odkoupit
samostatný pozemek mezi vepřínem a zastávkou ve vsi za maximální cenu 200,- Kč za
1 m2 za účelem stavby víceúčelové budovy obce.
Pro : 4 Proti : 2 /Ing. Petrách Filip, Jan Dušák/ Zdržel se: 0

Konec:

22:00 hod.

Zapisovatel :

Jan Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Ing. Milan Vlk
Jan Borovka
Jiří Postl
Ing. Filip Petrách

