
Zápis č. 9/10 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov  ze dne 10. 5.  2010  

 

Místo konání : OÚ Čakov 

   

Přítomní  zastupitelé: Ing.Ladislav Prener ,  Mgr. Radek Tušl,  , Marcela  Puchingerová 

                                    Ing. Milan Vlk , František Burda, Blažena Petráchová,  

                                    Ing. Petra Kuklová 

                                     

 

Hosté :   

  

Omluven:   
 

Začátek: 18:00 hodin 

 

Projednáno : 

 

1. Zastupitelstvo posoudilo žádost čj.: 138/2010 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo 

les na pozemku  žadatelů KN 1375/15 v k.ú. Čakov.  Kácení dřevin dle žádosti (2 ks bříz) 

se povoluje a podmínky kácení budou stanoveny rozhodnutím, které bude vydáno 

Obecním úřadem Čakov. Na pozemcích KN 1375/15 a 1375/16 v k.ú. Čakov  bude 

žadatelem provedena náhradní výsadba 2 ks listnatých dřevin.  

Pro : 5  Proti : 1 – ing. Vlk   Zdržel se : 1 - Petráchová 

 

1. Zastupitelstvo se seznámilo s vyúčtováním neinvestičních nákladů za docházku žáků 

Obce Čakov do ZŠ v Dubném a bere na vědomí částku 165.253,50 Kč celkových 

neinvestičních  nákladů za kalendářní rok 2009 připadajících  na 18 žáků prvního pololetí 

a 18 žáků druhého pololetí. Ukládá starostovy upozornit zřizovatele ZŠ Dubné tj. Obec 

Dubné, aby  výši neinvestičních nákladů   nadcházejícího roku vždy projednala s obcemi 

spádového obvodu ZŠ Dubné před sestavováním obecních rozpočtů.  Dále zastupitelstvo 

projednalo úhradu předložených neinvestičních nákladů za děti docházející do MŠ Dubné 

za kalendářní rok 2009. Protože je Obec Čakov zřizovatelem mateřské školy nebylo 

předložené vyúčtování v částce 12.243,- Kč schváleno, ale s ohledem na naplněný 

normativní stav v MŠ Čakov v roce 2009 souhlasí zastupitelstvo s úhradou  neinvestičních 

nákladů na jedno dítě v MŠ Dubné v částce 5.000,-Kč/rok, to  tzn., že obci Dubné budou 

uhrazeny neinvestiční náklady za docházku  dětí správního obvodu Obce Čakov částkou 

7.500,- Kč. Pro stanovení hrazené částky na dítě/rok vycházelo zastupitelstvo z 

běžných neinvestičních nákladů na žáka docházejícího do MŠ Čakov. 

Pro : 6  Proti : 0   Zdržel se : 1 - Petráchová 

 

Konec:  19 : 30 hodin 

 

 

Zapisovatel :  Ing. Petra Kuklová   

    

Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener 

        
Ověřovatelé:    Mgr. Radek Tušl                                 Ing. Milan Vlk 

                           

         Marcela Puchingerová           Burda František 

 

 Blažena Petráchová 


