Zápis č. 6/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 21. 3. 2011
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

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

Omluven:
Hosté: Mgr. Radek Tušl
Začátek : 19:00 hodin
Projednáno:

1. Starostka Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, ţe jsou přítomni čtyři
zastupitelé a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, ţe zapisujícím
bude Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva
mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:








Schválení rozpočtu obce pro rok 2011
Informace o jednáních ohledně koupě pozemku pro stavbu
víceúčelové budovy
Seznámení zastupitelstva s uchazeči o uvolněné místo účetní.
Informace o akci hodina Země a moţnosti připojení obce Čakov
k této akci.
Projednání a schválení nákupu vybraného vozidla pickup značky
Škoda Felicie.
Projednání prodeje ţelezných kontejnerů na hřbitovní odpad
nacházejících se u hřbitova
Informace o změně úředních hodin na OÚ Čakov

Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Po bezpřipomínkovém zveřejnění zastupitelstvo schvaluje rozpočet Obce Čakov pro
rok 2011. Navrhované příjmy činí 3.738.271,- Kč a navrhované výdaje 3.459.243,- Kč.
Rozpočet je navrhován jako přebytkový ve výši 279.028,- Kč . K vyrovnanosti stran
rozpočtu bude pouţita poloţka 8115 (změna stavu krátkodobých peněţních prostředků, tj.
bude zvýšena o 279.028 – tato rezerva bude v případě potřeby pouţita při hospodaření v
následujícím roce (letech) .
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se :0
4. Starostka informovala zastupitelstvo o tom, ţe dle usnesení zastupitelstva č. 5/11 pol.
č.11 byla majitelka pozemku vybraného obcí ke stavbě víceúčelové budovy, pí. Dzyuba,
informována a zájmu obce zakoupit dříve popsaný pozemek a byla jí učiněna nabídka na
osobní jednání obou stran, paní Dzyuba prostřednictvím svého zástupce pana Ţampacha si
vzala čas na rozmyšlenou, s tím ţe obec bude v případě zájmu kontaktovat. Zastupitelstvo
bere tuto informaci na vědomí.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se :0

5. Starostka seznámila zastupitelstvo s moţnými uchazeči o místo účetní, s jejich
moţnostmi a podmínkami. S paní Rybovou bylo dohodnuto ukončení dohody o provedení
práce k 31.3.2011 s tím, ţe provede ještě měsíční závěrku za měsíc březen a bude
v případě potřeby nadále nápomocna při předávání účetnictví během měsíce dubna a
května. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí s tím, ţe konečný výběr účetní
obce bude proveden starostkou do 31.3.2011.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Starostka předloţila zastupitelstvu ţádost světové ochranářské organizace WWF, která
prostřednictvím Českého svazu ochránců přírody poţádala obec Čakov o připojení se k
celosvětové akci na podporu ochrany klimatu – hodina Země 2011. Jde o symbolické
hodinové vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí dominant, osvětlení budov města i firem či
zhasnutí v domácnostech, které proběhne dne 26.3.2011 od 20:30 do 21:30hod.
Zastupitelstvo zamítlo podporu této akci.
Pro : 3 Proti : 1 Zdržel se: 0
7. Starostka seznámila zastupitelstvo s nabídkou vozů pickup a jejich cenovou relací
v Českých Budějovicích a okolí, příp. jiných míst ČR a s předvýběrem některých vozů. Po
zváţení těchto nabídek a osobní prohlídce předvybraných vozidel starostkou a jedním
zastupitelstvem vybraným zástupcem OZ (místostarosta Ing. Milan Vlk), zastupitelstvo
projednalo a schválilo nákup obecního vozidla značky Škoda Felicia pickup se
zahrádkou a závěsným zařízením v celkové hodnotě 32.000,-Kč z jednoho
z Českobudějovických autobazarů. Zastupitelstvo ukládá starostce zajištění nákupu vozidla
a vyřízení potřebných dokumentů k převodu vozidla na nového majitele včetně uzavření
povinného ručení na toto vozidlo.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se: 0
8. Zastupitelstvo projednalo prodej obecních železných kontejnerů na hřbitovní
odpad, pověřilo starostku vyvěšením oznámení o záměru prodeje a moţnosti odkupu
kontejnerů občany, po uplynutí lhůty vyvěšení budou kontejnery prodány nejvýhodnější
nabídce.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se: 0
9. Starostka informovala zastupitele o změně úředních hodin OÚ Čakov, a to takto:
Pondělí
16 – 18.00 hod.
Čtvrtek
10 – 12.00 hod.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Konec:

21:00 hod.

Zapisovatel :

Ing. Filip Petrách

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Ing. Milan Vlk

Jan Borovka

