Zápis č. 1/10 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 11. 1. 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 bere na vědomí informaci starosty o schválení platby dotace z PRV na
akci „Prodloužení a napojení místní komunikace ZTV Vrší v místech nad pilou“, jejíž
kolaudace proběhla v I. čtvrtletí 2009. Prodloužený termín proplacení schválené
dotace byl způsoben chybou poskytovatele - SZIF ČR, který musel v průběhu roku
2009 řešit problém s proplácením DPH, jež EU v PRV neuznává jako uznatelný
náklad. Poskytnutí platby bylo schváleno částkou 856.181,-Kč, tj. o 52.639,-Kč méně
než bylo schváleno na základě podané žádosti. Krácení dotace bylo provedeno na
základě kontroly realizace akce a uznatelných nákladů. Kontrolou nebyla uznána
úhrada faktury za vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení
ukončenému v I. čtvrtletí 2007 s odůvodněním, že PD byla vypracována již v roce
2006 a uznatelné náklady včetně vypracování PD může být dle pravidel PRV až od
roku 2007.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování nákladů elektrické energie a spotřeby vody
v místním obchodě Čakov č.p. 50 a to v celkové částce 20.073,-Kč. Zastupitelstvo
ukládá starostovi, aby nájemkyní obchodu byla provedena úhrada dle nájemní
smlouvy upravené rozhodnutím zastupitelstva ze dne 23.2. 2009 č. 4/09 pol. č. 6.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Z důvodu změny účtování obcí od roku 2010, dle nových zákonů, vyhlášek a norem,
které zvýší časovou náročnost účetních postupů, navrhl starosta zvýšení pracovního
úvazku účetní z 0,2 na 0,25 fondu pracovní doby. Zastupitelstvo schvaluje odměnu
účetní na 3.750,- hrubého/měsíc a fond pracovní doby na 0,25. Zastupitelstvo ukládá
starostovi uzavřít znění nové pracovní smlouvy s účetní paní Lenkou Borovkovou.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
4. Na základě usnesení zastupitelstva 2/07 pol. 4 ze dne 15.1.2007 upravuje
zastupitelstvo částku stavebního interesu ze 150 tis. Kč na částku 70 tis. Kč pro RD
kolaudované vč. nabytí právní moci v termínu od 18.12. 2006 do 30. 11. 2009 tj. (KN
stavební č. 223,226,227,230,233,236,240) v k.ú. Čakov u ČB v lokalitě Vrší, kde bylo
realizováno v roce 2002 z poskytnuté dotace od MMR ČR nové ZTV pro stavbu 13
RD. Původně schválený stavební interes je krácen z důvodů nesplnění požadavku
kolaudace 13 RD s nabytím právní moci v uvedené lokalitě a termínu o jeden RD.
Částka 80 tis Kč, o kterou je stavební interes krácen, byla stanovena z podmínek
dotace MMR ČR, na základě jichž bylo v roce 2002 obci poskytnuta dotace na
výstavbu ZTV Vrší v částce 80 tis Kč na každý zkolaudovaný RD s nabytím právní
moci do počtu 13 RD v dané lokalitě. Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby na

stavební
interes
uzavřel
s vlastníky
stavebních
pozemků
(KN
223,226,227,230,233,236,240) v k.ú. Čakov u ČB smlouvy, které stanoví 10 tis. Kč
na každý zkolaudovaný RD s nabytím právní moci v termínu od 18.12.2006 do
30.11.2009 jako poměrnou částku z 70 tis. Kč stavebního interesu.
Pro :6 Proti : 0 Zdržel se : 1 – ing. Vlk
5. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 5/2009 a č. 6/2009. Rozpočtovým
opatřením č.5/2009 a č. 6/2009 je předkládáno ke schválení snížení příjmů o částku
860.175,-Kč a snížení výdajů o částku 1.077.700,-Kč. Z uvedeného vyplývá, že
k vyrovnanosti stran rozpočtu bude dle rozpočtového opatření č.5/2009 použita
položka 8115 (změna stavu krátkodobých peněžních prostředků, tj. bude navýšena
rezerva na běžném účtu obce ) o částku 217.525,-Kč. Zastupitelstvo schvaluje se
zpětnou platností k 31.12.2009 rozpočtové opatření č. 5/2009 a č. 6/2009 dle
paragrafů a položek , jak bylo předloženo k projednání. Dále bere zastupitelstvo na
vědomí informaci starosty o celkovém hospodaření obce za rok 2009, kde rozdíl
příjmů a výdajů činí +888.785,-Kč a zůstatek na běžném účtu obce k 31.12. 2009 je
2.665.950,73 Kč.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Zastupitelstvo odsouhlasilo termín příštího jednání na 1. 2. 2010. Pak dle zveřejnění
každý lichý týden v 18,00 hod. v kanceláři obecního úřadu.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Konec: 21 : 00 hodin
Zapisovatel : Ing. Petra Kuklová
Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener
Ověřovatelé: Mgr. Radek Tušl
Marcela Puchingerová
Blažena Petráchová

Ing. Milan Vlk
Burda František

