Zápis č. 3/10 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 15. 2. 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 zřízení věcného břemene chůze a jízdy dle geometrického
zaměření, vyhotoveného oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Václavem
Beranem, které je součástí předložené žádosti č.j. : 34/2010 pana Ondřeje Remty,
bytem Netolická 6, České Budějovice. Věcné břemeno chůze a jízdy k pozemku KN
959/10, na kterém stojí chata žadatele KN st. 88 v k.ú. Čakovec se zřizuje po
pozemcích Obce Čakov KN 956/6 a 959/12 v k.ú. Čakovec za úplatu 3.000,-Kč.
Náklady geometrického zaměření, vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene a
vkladu do katastru nemovitostí nese žadatel.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. Předseda finančního výboru předložil zastupitelstvu zjištění kontrolní skupiny z
provedené kontroly a rozboru hospodaření příspěvkové organizace MŠ Čakov za rok
2009. Kontrola byla provedena dle předložených podkladů od MŠ Čakov v objemu
finančních prostředků na straně příjmů 1 262 881,- Kč a na straně výdajů 1 253 928,Kč. Zjištění a doporučení finančního výboru :
a) hospodaření MŠ Čakov skončilo v roce 2009 přebytkem 8 953,- Kč
b) dle rozboru jednotlivých výdajových položek bylo hospodaření MŠ účelné a
v rámci možností i hospodárné
c) finanční výbor navrhuje vzniklý přebytek 8 953,- Kč vložit do rezervního fondu
pro krytí případné ztráty neinvestičních potřeb MŠ Čakov v letech příštích
Zastupitelstvo se zprávou finančního výboru souhlasí a nařizuje MŠ Čakov provést účetní
operace dle výše uvedeného zápisu.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtem MŠ Čakov na rok 2010 č.j.: 43/2010 a
tento bere na vědomí a schvaluje jej jako vyrovnaný v příjmech a výdajích částkou
262.200,- Kč. V položkách příjmů rozpočtu MŠ Čakov pro rok 2010 zastupitelstvo
schvaluje částku 120.000,- Kč jako dotaci od zřizovatele na neinvestiční náklady.
Částku 60.000,-Kč převede účetní na účet MŠ do 30. 4. 2010 a 60.000,- Kč k 30. 9.
2010. Dále bude do konce měsíce března 2010 převeden na účet MŠ státní příspěvek
na žáky, který obec obdržela a pro rok 2010 činí 35.200,-Kč. Zastupitelstvo bere na
vědomí, že výše uvedený rozpočet MŠ Čakov neobsahuje na straně příjmů a výdajů
mzdové prostředky, které jsou MŠ přiděleny ze státního rozpočtu.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

4. Z důvodu výhodnějších podmínek (plnění, spoluúčast, výše pojištěných částek a
rozšíření obsahu) předložil starosta zastupitelstvu obce novou kompletní nabídku
České pojišťovny na pojištění majetku Obce Čakov a rizik souvisejících se správou
obce. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nové pojistné smlouvy u České pojišťovny.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Zastupitelstvo odsouhlasilo seznam a výměr místních poplatků pro rok 2010, který
bude veden u OÚ Čakov pod čj. 44/2010.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Zastupitelstvo projednalo žádost č. j. 46/2010 o prodej pozemku 2573/1 v kú Čakov u
Č. Budějovic o rozloze 1014 m2. Záměr prodeje bude zveřejněn dle zákona a případný
prodej bude uskutečněn pouze za podmínky věcného břemene chůze a jízdy pro Obec
Čakov.
Pro : 4 Proti : 2 Burda, Vlk Zdržel se : 1 Tušl

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

