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OBEC   ČAKOVIČKY 
Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník 
tel:  315 682 286,  mobil: 725 021 825; e-mail: obec@cakovicky.cz 

 
 

VÝPIS USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Čakovičky 

konaného dne 03.11.2016 
 

 

AD 1)   Změna rozpočtu č. 4, změna rozpočtu č. 5 
Usnesení č. 01-11/2016 

Zastupitelstvo obce Čakovičky bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 4/2016 a rozpočtovou 

změnu č. 5/2016  a  zplnomocňuje starostu obce k rozpočtové změně v plném rozsahu.  
 

AD 2)Rozpočet  na r. 2017 

Usnesení 02-11/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na r. 2017 takto: 
příjmy                  8.890.100,- Kč 
výdaje                  9.635.400,- Kč  
schodek ve výši       745.300,- Kč  bude dofinancován ze zdrojů obce  z minulých let.  

 

HLASOVÁNÍ  

: 

PRO :  7 PROTI:    0 ZDRŽEL:    0 

Usnesení   č. 02-11/2016 – bylo přijato.  
 
 

AD 3) Záměr obce – směna pozemků parc. č. 371/31 za 369/7 v k.ú. Čakovičky       
Usnesení č. 03-11/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků parc.č. 371/31 o celkové výměře 26m2 
(ostatní plocha, komunikace) v majetku obce za pozemek parc.č. 369/7 (ostatní plocha, 
neplodná půda) o celkové výměře 26m2 v majetku fyzických osob. 

Pověřuje starostu zadáním  vypracování smlouvy, jejím podpisem  a  vložením návrhu na 

vklad do katastru nemovitostí. 
 
HLASOVÁNÍ  : PRO :   7 PROTI:    0 ZDRŽEL:  0  

Usnesení   č. 03-11/2016 – bylo přijato.  

 
   AD 4) Žádost o odprodej  části obecního pozemku parc. č. 314/16 v k.ú. Čakovičky 
   Usnesení 04-11/2016 
 Zastupitelstvo obce Čakovičky souhlasí s prodejem části pozemku, který je ve vlastnictví obce 

- parc. č. 314/16 v k.ú. obce Čakovičky. 
 

HLASOVÁNÍ  

: 

PRO :  0 PROTI:    6 ZDRŽEL SE : Karel Hoznour 

Usnesení   č. 04-11/2016 – nebylo přijato.  
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AD 5)  OZV 1/2016 – noční klid 
Usnesení č. 05-11/2016 

Zastupitelstvo obce Čakovičky schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním 
klidu v předloženém znění s účinnosti od 01.01.2017. 

HLASOVÁNÍ  : PRO :  7 PROTI:    0 ZDRŽEL:    0 

Usnesení   č. 05-11/2016 – bylo přijato. 
 

  
AD 6) Projednání  rozpočtu pro opravu obecní stodoly 
Usnesení č. 06-11/2016  
Zastupitelstvo obce Čakovičky souhlasí s pokračováním přípravy rozpočtu pro opravu obecní 
stodoly.  

HLASOVÁNÍ  : PRO :   5 PROTI:   Pavlík, Bůbela   Zdržel: 0 

Usnesení   č. 06-11/2016 – bylo přijato.  
 
 

AD 7) Projednání záměru výstavby haly pro komunální techniku 
Usnesení č. 07-11/2016 

Zastupitelstvo obce Čakovičky souhlasí se zadáním projektu a návazně stavebním 
povolením pro výstavbu haly na komunální techniku. Pan Tomáš Kutěj v této věci zajistí 
potřebné informace  a podklady  za účelem   realizace  záměru výstavby haly.       

HLASOVÁNÍ  : PRO :  7 PROTI:    0 ZDRŽEL:    0 

Usnesení   č. 07-11/2016 – bylo přijato. 
 
 
AD 8)  Smlouva kompostárna GARANTINO s.r.o. 

Usnesení č. 08-11/2016 
Zastupitelstvo obce Čakovičky schvaluje uzavření „Smlouvy o zajištění soustředění a sběru 

biologických odpadů rostlinného původů“ s firmou GARANTINO s.r.o. a pověřuje starostu 

obce podpisem smlouvy. 

  HLASOVÁNÍ  

: 

PRO :  7 PROTI:    0 ZDRŽEL:    0 

Usnesení   č. 08-11/2016 – bylo přijato. 
 
 
AD 9) Nákup komunální techniky 

Usnesení č. 09-11/2016 

Zastupitelstvo obce Čakovičky schvaluje nákup komunální techniky pro využití potřeb obce. 

HLASOVÁNÍ  : PRO :  7 PROTI:    0 ZDRŽEL:    0 

Usnesení   č. 09-11/2016 – bylo přijato. 

 
 
 
AD 10) Určení spádové oblasti pro  MŠ  Čakovičky   

Usnesení č. 10-11/2016 

Zastupitelstvo obce Čakovičky schvaluje spádovou oblast pro přijímání dětí do mateřské 
školy výhradně obec Čakovičky. 

 
HLASOVÁNÍ  : PRO :  7 PROTI:    0 ZDRŽEL:    0 

Usnesení   č. 10-11/2016 – bylo přijato. 
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AD 11) Stanovení  cen vodného a stočného pro rok 2017 
Usnesení  č. 11-11/2016 

Zastupitelstvo obce Čakovičky schvaluje cenu vodného a stočného  pro rok 2017. 
 
2017 základ daně daň 15% celkem vč. DPH 

Vodné (Kč/m3) 41,96 6,29 48,25 

Stočné (Kč/m3) 33,05 4,95 38,00 

 

 

Paušál os/rok 1.173,91 176,09 1.350,00 

 
HLASOVÁNÍ  : PRO :  7 PROTI:    0 ZDRŽEL:    0 

Usnesení   č. 11-11/2016 - bylo přijato. 

 
 
AD 12) Žádost o vyjádření ke stavbě a předložení návrhu Smlouvy o uzavření  budoucí  
            smlouvy o zřízení věcného  břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést 
            stavbu č. IZ-12-6000451/VB/01  Čakovičky – přeložka VN22 kV - ČEZ Distribuce,     

Usnesení č. 12-11/2016   

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením „Smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti  ve věci stavby – Čakovičky – přeložka VN22 kV,   za úplatu ve výši 10.000,- Kč 
pro  ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce  podpisem této smlouvy. 

HLASOVÁNÍ  : PRO :  6 PROTI: 0 

0  0  0 

ZDRŽEL:   ZDRŽEL se : Karel Hoznour 

hOZNOU Usnesení č. 12-11/2016 - bylo přijato.   

 

AD 13)  Návrh Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování loterií a jiných  
             podobných her 
 
 Usnesení č. 13-11/2016  

Zastupitelstvo obce Čakovičky schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o loteriích 
v souladu s ust. § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  

 

HLASOVÁNÍ  : PRO :  7 PROTI: 0 

0  0  0 

ZDRŽEL:   ZDRŽEL: 0 

Usnesení č. 13-11/2016 - bylo přijato.   

 

AD14)  Záměr ve věci koupě pozemku parc.č. 510 v k.ú. Čakovičky 

Usnesení č. 14-11/2016 

Zastupitelstvo obce Čakovičky schvaluje záměr odkupu pozemku parc.č. 510 v k.ú. 
Čakovičky. 

Pověřuje pana Radka Bůbelu jednáním v této věci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

HLASOVÁNÍ  

: 
PRO :  4 

PROTI:Fořtová, 
Bůbela, Landsinger   

ZDRŽEL:    0 

Usnesení   č. 14-11/2016 – bylo přijato. 
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