Zápis č. 8/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 16. 4. 2012
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří,
Bc. Dušák Jan, Ing. Petrách Filip, Jabůrková Jana
Omluven:
Hosté:

Ing. Šišpelová Lenka
0

Začátek:

18:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Milan Vlk přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno pět
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.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:
 Žádost o povolení oplocení
 Pronájem obecních pozemků
 Můstek v Čakovci
 Žádost o souhlas s terénní úpravou
 Oznámení o výsledku provedené kontroly v MŠ
 Rozhodnutí o likvidaci starého majetku obce neevidovaného
v účetnictví dle seznamu
 Výběrové řízení
 Diskuze – různé
3. Dne 2.4.2012 obdržela Obec Čakov žádost pana Tomáše Tesaře č.j.73/2012, o
vyjádření souhlasu s umístěním plotu na pozemcích p.č. 1317/21 a 1317/24 v k.ú. Čakov,
jejichž je žadatel vlastníkem.( jedná se o pozemky okolo bývalého kravína, ze strany pod
silnicí ) Zastupitelstvo s oplocením dle přiloženého plánku souhlasí.
Pro : 5

Proti : 0 Zdržel se : 0

4. Zastupitelstvo Obce Čakov, ve svém usnesení č.j. 7/2012 ze dne 2.4.2012 v bodě 9,
se rozhodlo zveřejnit záměr, pronajmout obecní pozemky p.č. 944/1 a 944/7 v k.ú Čakovec
paní Michaele Niederlové. Po obdržení námitek řady občanů z Čakovce, pana Kukly
Františka ml. č.j. 75/2012, paní Gätnerové č.j. 78/2012, a dalších, rozhodlo zastupitelstvo
od tohoto záměru upustit, ještě před jeho zveřejněním.

Pro : 5

Proti : 0 Zdržel se : 0

5. Dne 6.4.2012 obdržela Obec Čakov, námitku pana Jana Vlažného č.j.76 /2012,
majitele domu v Čakovci č.p. 14, na rozhodnutí zastupitelstva ze dne 19.3.2012 v bodě 7,
kde zastupitelstvo odmítlo financovat opravu mostku, který není v majetku Obce Čakov.
Zastupitelstvo své rozhodnutí ze dne 19.3.2012 měnit nebude, přesto pověřilo
místostarostu prověřit nové informace z námitky pana Vlažného.

Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Dne 15.4. 2012 obdrželo zastupitelstvo Obce Čakov, žádost pana Zdeňka Brože č.j.
80/2012, majitele domu v Čakově č.p. 44, o souhlas s provedením terénních úprav před
domem žadatele. Jedná se o navršení cca 25 cm zeminy, od domu pana Brože k obecní
komunikaci do Vrší. Těmito úpravami chce žadatel zajistit odtok dešťové vody od svého
domu. Zastupitelstvo s terénními úpravami souhlasí.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Dne 11.4.2012 provedl finanční výbor Obce Čakov pravidelnou každoroční kontrolu
hospodaření a rozpočtu MŠ v Čakově. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Dále byla provedena kontrola počtu žáků a jejich docházky komisí určenou
zastupitelstvem, aby se prověřilo oznámení paní Miroslavy Bürgerové ze dne 2.4.2012 č.j.
60/2012 na rozdíl skutečného počtu žáků. Ani v tomto případě nezjistila komise žádné
pochybení ze strany vedení MŠ. Počet dětí souhlasí s počtem přihlášených. Drobné
nesrovnalosti byly zjištěny pouze v počtu odebíraných obědů.
8. Zastupitelstvo rozhodlo o vyřazení a likvidaci starého majetku neevidovaného
v účetnictví dle přiloženého seznamu, navrženého a zpracovaného inventarizačními
komisemi při inventarizaci 2011. Zastupitelstvo schválilo vyřazení a likvidaci tohoto
majetku z důvodu jeho stáří a stupně opotřebení.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
9. Obci Čakov byly doručeny cenové nabídky na dodání projektové dokumentace na
kanalizaci a čistírny odpadních vod v Čakově a v Čakovci, dle zápisu a usnesení
zastupitelstva č.5/12 ze dne 7.3.2012 v bodě 12.
Cena bez DPH
Cena s DPH
HYDROPROJEKT CZ

790.000 Kč

948.000 Kč

ENVI- PUR, s.r.o.

769.190 Kč

923.028 Kč

AQUASERV, s.r.o.

717.200 Kč

860.640 Kč

Zastupitelstvo rozhodlo o odmítnutí všech předložených nabídek z důvodu formálních
nedostatků a především z důvodu vysokých nabídkových cen.
Pro : 3 Proti : 1 Zdržel se : 1
Pro : J.Jabůrková, F. Petrách, J.Dušák
Proti: M.Vlk
Zdržel se : J. Postl
Konec:

20:30

hod.

Zapisovatel:

Bc. Jan Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Milan Vlk

Ověřovatelé:

Jiří Postl
Ing. Filip Petrách
Jana Jabůrková

