Zápis č. 4/10 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 1. 3. 2010
Místo konání : OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing.Ladislav Prener , Mgr. Radek Tušl, Ing. Milan Vlk, Ing. Petra
Kuklová , František Burda, Puchingerová Marcela, Blažena Petráchová
Hosté :
Omluven:
Začátek: 18:00 hodin
Projednáno :
1. Zastupitelstvo schvaluje projekt „Mateřská škola Čakov – obnova vybavení“ a ukládá
starostovi, aby podal žádost o dotaci z grantového programu Jihočeského kraje
„Obnova a rekonstrukce mateřských škol“. Dále zastupitelstvo prohlašuje v souladu
s pravidly výše uvedeného grantového programu, že Obec Čakov není plátcem DPH,
neuplatňuje uznatelné výdeje uvedeného projektu v jiných dotačních programech,
splňuje všechna pravidla bezúhonnosti a k realizaci projektu byly v rozpočtu obce
vyčleněny prostředky na vlastní podíl žadatele ve výši 100.000,-Kč.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. Zastupitelstvo se seznámilo s vyúčtováním spotřeby elektrické energie Obce Čakov za
pět odběrných míst v osadě Čakov (2x Čakov 10 - mandl a volby, Čakov 50 - obchod,
VO Čakov, hřbitov Čakov) v odečtovém období 21.1. 2009 až 19.1. 2010. Při
porovnání vyúčtování roku 2008 (63.452,-Kč) a roku 2009 (74.816,-Kč) došlo
v průměru k navýšení platby o 17,91 %. Zastupitelstvo bere na vědomí, že navýšení je
způsobeno meziročním růstem spotřeby, ceny elektrické energie včetně služeb firmy
E.ON a také změnou DPH v prvním měsíci roku 2010.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Starosta seznámil zastupitelstvo se zprávou o stavu veřejného pořádku v územním
obvodě, kterou vyhotovila za rok 2009 „Policie ČR - Obvodní oddělení Boršov nad
Vltavou“. Výše uvedená zpráva je u OÚ vedena po č.j. 58/2010 a zastupitelstvo tuto
bere na vědomí.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
4. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce pro rok 2010. Navrhované příjmy
činí 3 853 931,- Kč a navrhované výdaje 3 853 931,- Kč. Rozpočet je navrhován jako
vyrovnaný. K vyrovnanosti stran rozpočtu bude použita položka 8115 (změna stavu
krátkodobých peněžních prostředků, tj. bude snížena – použita rezerva z běžného účtu
obce vytvořená hospodařením v letech minulých) částkou 136 890,-Kč. Zastupitelstvo
ukládá starostovi před schválením provést zveřejnění dle zákona.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Konec: 20 : 30 hodin
Zapisovatel : Ing. Petra Kuklová
Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener
Ověřovatelé: Mgr. Radek Tušl
Marcela Puchingerová
Blažena Petráchová

Ing. Milan Vlk
Burda František

