
Zápis č. 20/09 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov  ze dne 2. 11.  2009  

 

 

Místo konání : kancelář  OÚ Čakov 

 

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

Puchingerová, Blažena Petráchová, Ing.Petra Kuklová, Ing. Milan 

Vlk 

 

Omluven : 

Hosté :         

  

Začátek: 18:00 hodin 

 

Projednáno :  

 

1. K zahájení adventu odsouhlasilo zastupitelstvo akci  „Rozsvěcení vánočního stromu 

s příchutí punče“, která proběhne v sobotu  28.11. 2009 od 18:00 hod. a ukládá starostovi 

zajištění a zveřejnění výše uvedené akce. 

Pro : 7   Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

2. Zastupitelstvo odsouhlasilo termín , místo a seznam pozvaných pro konání setkání seniorů 

a důchodců obce. Setkání se uskuteční v místním pohostinství „U Sládků“  v sobotu dne 

21. 11. 2009 od 16:00 hod. Zastupitelstvo pověřuje  organizací a doručením pozvánek 

starostu obce.                                                                                       

Pro: 7   Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

3. Zastupitelstvo odsouhlasilo  návrh předsedy finančního výboru na hospodaření obce v 

prvním čtvrtletí roku 2010 dle rozpočtového provizoria  následovně : výdaje leden 2010 – 

500.000,-Kč , výdaje únor 2010 – 500.000,-Kč , výdaje březen 2010 -  500.000,-Kč. 

Výdaje prvního čtvrtletí roku 2010 činí celkem 1.500.000,-Kč. Zastupitelstvo ukládá 

starostovi  zveřejnit návrh rozpočtového provizoria dle zákona .   

Pro : 7   Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

4. Starosta podal zastupitelstvu informaci o možnosti převodu ojetých vozidel z vozového 

parku POLICIE ČR k využití pro veřejnou potřebu obecním úřadům a jednotkám sboru 

dobrovolných hasičů. Po zvážení potřebnosti vozidel pro Obec Čakov zastupitelstvo 

rozhodlo se o nabídku neucházet. 

Pro : 6   Proti : 0   Zdržel se : 1 – ing. Prener 

 

5. Zastupitelstvo projednalo zvýhodněnou nabídku firmy E.ON ČR k dodávce elektřiny pro 

veřejné osvětlení obcí na rok 2011 a pověřuje starostu, aby pro veřejná osvětlení 

spádového obvodu Obce Čakov využil  nabídky firmy E.ON ČR.  

Pro : 7   Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

6. Zastupitelstvo posoudilo nabídku Allianz pojišťovny, a.s. na pojištění souboru budov ve 

vlastnictví Obce Čakov a v porovnání se stávajícím pojištěním není v dostatečné míře 

předložená nabídka výhodnější a proto zastupitelstvo rozhodlo předloženou nabídku 

neakceptovat. 

Pro : 7  Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

 



 

 

Konec:   20:00 hod. 

 

Zapisovatel :    Ing. Petra Kuklová  

 

Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener          

 

Ověřovatelé:    Mgr. Radek Tušl                                 Marcela Puchingerová 

 

 František Burda                                  Blažena Petráchová 

  

                            Ing. Milan Vlk 


