Zápis č. 6/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 31.3.2014
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Ing. Petrách Filip,
Ph.D.
Omluven:

Bc. Jan Dušák, Jabůrková Jana

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 Milan Vlk a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové
zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:
 Schválení rozpočtu na rok 2014
 Dodatek k mandátní smlouvě za účelem vedení účetnictví obce
 Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov
 Žádosti o kácení mimo les pana Mojmíra Bureše čj. OC-59/2014
 Souhlas se záměrem stavby a s připojením na obecní komunikaci
p. Procházky
 Diskuze – různé
3. Po bez připomínkovém zveřejnění zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Čakov pro
rok 2014. Navrhované příjmy činí 3 712.880,- Kč a navrhované výdaje 3.899.900,Kč. Rozpočet je navrhován jako schodkový ve výši 187.020,- Kč. K vyrovnanosti
stran rozpočtu bude použita položka 8115 ( změna stavu krátkodobých peněžních
prostředků , tj. bude snížena o 187.020,- Kč – schodek bude financován z vlastních
zdrojů – z přebytků hospodaření minulých let).
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 1101 sepsané
dne 30.3.2011 mezi Obcí Čakov a Evou Komrskovou, účetní poradenství, vedení
účetnictví, IČO: 63883015. Dodatek prodlužuje smlouvu za účelem vedení účetnictví
obce o dalších 12 měsíců tj. do 31.3.2015, ostatní znění smlouvy zůstává v platnosti.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním humanitární sbírky pro „Diakonii Broumov“ a
to v uvedených termínech :
 v Čakově 15. a 22. dubna 2014 od 18 do 19 hod. v budově bývalého obchodu
 v Čakovci 15 a 22. dubna 2013 od 18 do 19 hod. do chodby místní knihovny
(Čakovec 15)
Zastupitelstvo ukládá starostce, aby letákem Diakonie Broumov neprodleně výše
uvedené termíny zveřejnila obvyklým způsobem společně se seznamem sbíraných
věcí.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Starostka předložila zastupitelstvu žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les čj. OC59/2014 pana Mojmíra Bureše, bytem Jubilejní 4/A, 370 10 České Budějovice. Jedná
se o podnět k pokácení dvou kusů bříz na pozemku žadatele v KN parc. č. 1453/2
v k.ú. Čakov u Českých Budějovic. Zastupitelstvo souhlasí s pokácením břízy na
severní hranici pozemku žadatele. Pokácení druhé břízy bude projednáno až po
vyjasnění vlastnických vztahů.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Starostka předložila zastupitelstvu žádost na připojení na obecní komunikaci a žádost
k vyjádření záměru stavby na pozemku manželů Procházkových parc. č. 908/15 v k.ú.
Čakovec. Zastupitelstvo souhlasí s připojením na účelovou komunikaci a nemá
připomínek k předložené projektové dokumentaci budoucí stavby.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Konec:

20:30

hod.

Zapisovatel:

Ing. Milan Vlk

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jiří Postl
Ing. Filip Petrách, Ph.D.

