Zápis č. 8/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 22.4.2013
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Bc. Dušák Jan,
Jabůrková Jana, Ing. Petrách Filip
Omluven:
Hosté:

Mgr. Radek Tušl

Začátek:

19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno
šest zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že
zapisujícím bude Ing. Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní
členové zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámila přítomné s programem jednání:









Ocenění pozemků, náležejících k budově fary č.p. 20 na základě
upozornění auditora
Odsouhlasení oprav formálních chyb ve schváleném návrhu
rozpočtu obce
Informace od pana místostarosty o průběhu oprav mostku
v Čakovci
Informace o přistavení kontejneru na nebezpečný a
velkoobjemový odpad
Žádost SDH Čakovec o věcný dar ve formě pohárů pro oceněné na
obvodovou soutěž v hasičském sportu.
Výběr dodavatele na výměnu oken fary č.p. 20 – změna termínu a
podmínek
Kulturní akce na měsíc květen a červen
Diskuze – různé

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s požadavkem auditora na provedení odděleného
ocenění pozemků, náležejících k budově fary č.p. 20 v účetnictví obce, který vyplynul
z kontroly hospodaření obce Čakov. Zastupitelstvo schvaluje oddělení ceny pozemku
parc. č. KN 41/1, 41/3 a 1515/2 v k.ú. Čakov z kupní ceny areálu fary č.p. 20 dle před
koupí zpracovaného znaleckého posudku a ukládá účetní obce provést ocenění
pozemků do účetnictví v měsíci dubnu 2013.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Starostka seznámila zastupitele s opravami formálních chyb ve schváleném návrhu
rozpočtu, které navrhla účetní obce při zpracování tohoto schváleného návrhu, jedná
se pouze o formální překlepy v čísle položky, příp. v názvu, oprava chyb v žádném
případě nespočívá v jakémkoliv přesunu finančních prostředků mezi položkami nebo
změně výše jakýchkoliv položek. Příjmy, výdaje a schodek rozpočtu zůstávají ve výši
a struktuře schválené zastupitelstvem dne 25.3.2013. Zastupitelstvo odsouhlasilo
změny.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se: 0

5. Místostarosta informoval zastupitele o aktuálním stavu panelů, které jsou momentálně
ve výrobě kvůli technologickému postupu.
6. Starostka informovala zastupitele o přistavení kontejneru na nebezpečný a
velkoobjemový odpad v termínu 24. – 26. 5. 2013. Občané budou o termínu přistavení
kontejneru informováni obvyklým způsobem na úřední desce a v místním rozhlase.
7. Zastupitelstvo projednalo žádost čj. 102/2013 SDH Čakovec o věcný dar ve formě
pohárů pro oceněné na obvodovou soutěž v hasičském sportu u příležitosti 75. výročí,
která se bude konat 11.5.2013 v Čakovci. Zastupitelstvo odsouhlasilo pro SDH
v Čakovci za tímto účelem peněžní dar v hodnotě 5000 Kč.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Jabůrková)
8. Starostka seznámila zastupitele s podpisem dohody o poskytnutí dotace na akci
výměna na faře z Programu rozvoje venkova a s upřesněním podmínek na výběr
dodavatele na tuto akci. Jelikož je rozpočet akce v rozsahu do 500 000 Kč bez DPH,
výběr dodavatele může proběhnout zjednodušenou formou výběrového řízení
porovnáním tří cenových nabídek od oslovených dodavatelů. Přičemž musí být
postupováno transparentně a nediskriminačně. Na základě této informace je termín
výzvy na předložení cenových nabídek posunut na 26.4.2013.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Zastupitelstvo bylo seznámeno s posunem termínu v dubnu plánovaného divadelního
představení na měsíc červen z důvodů nenadálé nemoci jednoho z herců v hlavní roli.
Termín divadla bude ještě upřesněn v průběhu května. Dále zastupitelstvo projednalo
a schválilo návrhy kulturních akcí na měsíc květen a červen a to takto:
a) 18.5.2013 – Čakovské letní kino
b) 1.6.2013 – Dětský den pro celou rodinu
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:

Konec:

20:30 hod.

Zapisovatel:

Ing. Filip Petrách

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jiří Postl

Ing. Milan Vlk
Jana Jabůrková
Bc. Jan Dušák

