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jednání osadního
konaného

výboru v Cakově

dne 19.11.2013

v kanceláři OÚ v Cakově

Přítomni: dle presenčních listin
Jednání řídila: M. Dutszakova,předsedkyně OV

Program jednání:
1) Sestavení Finančního plánu na rok 2014 za místní část Cakov
2) Informace předsedkyně OV
3) Různé

i< ad 1): Sestavení Finančního plánu na rok 2014
- Schůzi osadního výboru svolala předsedkyně na 12.11.2013, ale přítomnost jen 3 členek byla
nedostačující, proto bylo projednání daného programu jednání odloženo na 19.11.2013

(viz

presenční listiny).
Všichni přítomní souhlasili s návrhem určit jednu prioritní akci a její provádění po celý příští rok
důsledně kontrolovat. Byla vybrána požadovanájiž v letech 2012 i 2013 v pořadí
oprava výčepu v přisáli a jeho vybavení a následně oprava vlhkého zdiva, výměna oken a
vymalování přilehlého sálu.
Jevítaná také aktivita členů Komise pro rozvoj venkova.
Pomámka: v přisálI' se konají volby, v příštím roce komunální i EURO,také kulturní akce, podle sdělení
členky vilémovské pastorační rady je plánována na léto velká kulturní sláva - odhalení pamětní desky na
domě č.p. 8 ke.100. výročí narození pátera Josefa Heřmana Tyla.

Ostatní stále se opakující úkoly ponecháváme v platnosti.
Tabulkaje součástí tohoto zápisu,finanční nákladovost doplní Ing. Drahomír Tobiáš.
K ad 2) Informace předsedkyně OV:
- Z ústního jednání se starostou vyplynulo, že je v našem zájmu, aby zápis obsahoval přesnější a
konkrétnější závěry, zvláště pak odpovědi místostarosty týkající se způsobu a harmonogramu
provedení konkrétního úkolu, i když místostarosta několikrát opakoval, že v příštích komunálních
volbách kandidovat nebude. Jentak předejdeme kofliktům, překvapením a planým slibům.
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- vytýčení pozemků po komplexní pozemkové úpravě - starosta má vše v počítači, proto jednání
s geodety nepožadoval (zvětší se plocha obecních pozemků vyžadujících jejich údržbu (pokos trávy),
doporučujeme ve spolupráci se Stavebním úřadem při OÚ svolat schůzku a nově připadlé pozemky
obejít.
- z činnosti kulturní komise (zastupuje M. Dutszakova)
zpívání u stromečku - u nás doporučeno v sobotu 14.12.2013
(za ukotvení vánočního stromečku odpovídá l. Frantík)
vití adventních věnečků ve středu 27.11.2013 od 16.00 hod. - bude vyhlášeno
- z činnosti kontrolního výboru (zastupuje M. Dutszkova)
trváme na předložení faktury asi z roku 2009 týkající se ořezu větví v naší obci
požadujeme vyhotovení přehledu financování činnosti stavební čety v hodnotě 3 mil. Kč jak byla
v roce 2012 zaúčtována, totéž i za rok letošní, abychom si mohli ověřit slova místostarosty v tom
smyslu, že finance využité v Cakově nebo Odrlících krátí výši financí určených pro Senici".
- sdělen postup při vývozu septiku
K ad 3) Různé
- dokončení chodníku autob. zastávka - místí část "Kříb"
!!!!! nutné I!!! co nejdříve dokončit lávku přes potok - chybí zábradlí a dřevěný povrch !!!
Oprava výklenkové kaple na horním konci ve směru na Vilémov před č.p. 67 (Škrabalovi)
Podle vypracované "Koncepce zachování kulturního dědictví v mikroregionu Litovelsko" z roku 2005
je ze sedmistupňové škály vyhodnocení současného stavu zařazena do stupně 4
s jednotlivými většími závadami (vyžaduje komplexní restaurátorský zásah).

=

stav špatný,

Závadou je, že není

uveden její vlastník. Doporučujeme nejdříve obvyklou cestou zjistit vlastníka a teprve potom
pokračovat v jednání.
Drobná oprava vozovky
Při plánované opravě veřejné komunikace nebo obecní cesty (podle vlastníka) vyrovnat dříve
vyfrézovanou a nyní cca o 3 cm se propadající vozovku uličky u č.p. 10 (Juříčkovi) hned na úrovni
chodníku.
Doplnění světla veřejného osvětlení
Při provádění vánoční výzdoby poradit a následně umístit další nové světlo na .Křlbě"
Vošalíkovým a Kvapilovým.
V Cakově 26. listopadu 2013
Zapsala: Hájková
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mezi

Finanční plán na rok 2014
Požadavekl jeho popis

CAKOV
Ve vlastní režii

Plánovaný
odhad v Kč

HLAVNí ÚKOL - NAŠE PRIORITA

oprava přísálí a sálu

•

1. etapa

Nejdříve vypracovat
vzniku

vlhkosti

posudek zaměřený

zdiva sálu a přísáU

místního
hostince,
k odstranění vlhkosti.

•

následně

na zjištění příčiny
hraničící

s parcelou

vhodné

materiály

určit

2. etapa

oprava

a vybavení

výčepu

v přísálí

stávající obslužný pult vyměnit
za nový z ytongu +
obložení, vyměnit okno 1 ks 210x140 cm a vnitřní dveře
včetně

ne

zárubně

položit lino 5x6

(1 ks), po obnově

omítek

vymalovat,

částečně
členové SDH

= 30 m
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pozn.: způsob provedení prací a jejich harmonogram určí
Komise pro rozvoj venkova
Nákup

lina na chodbu

do sálu

položení nového lina 2,5xS,O
Výměna

oken na sále

= 12,5

částečně
členové SDH

m2

+ vymalování

částečně

okna 3 ks 210x140 cm , 2 ks 205x145 cm
Méně náročné požadavky:
1) zakoupení nového malého kontejneru na posypový materiál
(na konec obce u Smítalového)
2) Zpevnit a vydláždit místo o rozměru 2x4 m pro nové
kontejnery na plasty a sklo - vždy 1 ks - na .Křibě" před č.p. 68
(Nakládalovi), zajistit jejich zakoupení a ukotvení
3) oprava nové vpustě na horním konci (Hájkovi)
spojit s opravou ukotvení obrubníků a předlážděním chodníku
na horním konci č.p. 93 - 91
4) vyčištění trubek kanalizace na horním konci u č.p. 42
(Hlavinkovi)
S) zakoupení nové antuky na tenisové hřiště
V přísálí

naší prioritou.

Uvítáme i návrhy členů Komise pro rozvoj venkova.

V Cakově 26.11.2013

se konaií

mimo

voleb

i další kulturní

Poznámka:

Zapsala: Hájková
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částečně

částečně
členové SDH
rozvoz + úprava
akce,

zajistit důstojné prostředí je

.,

,
I

,
I

Rozdělovník:
1 x starosta OÚ Ing. Michal Tichý
1 x místostarosta

I

,

OÚ Ing. Drahomír Tobiáš

1x předseda Komise pro rozvoj venkova Ing. Michal Moťka

7 x členové osadního výboru Cakov

Finanční plán na rok 2012 - místní část Cakov
Požadavek/stručný

popis

Ve vlastní režii

Plánovaný
odhad v Kč

ne

Oprava části vozovky před prodejnou (OOP
Srovnat propadlé místo u autobusové zastávky ve směru Senice n/H Loučka v hlavní komunikaci po provedené plynofikaci

~----~~-----------------r----------1---------~
ne

Oprava záchytného systému kanalizace "ulička" - vyčištění
příkopu
Přejezd příkopu z panelů u 8rachového opravit vyzvednutím
kanalizačních trubek pod panely a tyto nahradit větším průměrem

Zpevnění obecního pozemku u školy (Dolínkovi)
Příjezdovou hliněnou cestu k RD č.p. 41 včetně prostranství před RD
p.č. 79/6 (sloužíjako parkoviště) zpevnit již doveženými panely
(nestačí, ještě přivést další)
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ano
L. Navrátil
Dolínkovi

Dokončení

chodníku

autob.

zastávka

- místí část IIKříb"

včetně osvětlení
Dodání 50 ks obrubníků a 60 m2 zámkové dlažby, doplnit ještě o 1 ks
parkového světla

ne

Oprava nové vpustě na horním konci (Hájkovi)
neslouží svému účelu - vyjetá kolej na vozovce
Zakoupení a ukotvení nových kontejnerů
na "Kříbě"
Zpevnit a vydláždit místo o rozměru 2 x 4 m pro nové kontejnery na
plasty a sklo před č.p. 68 (Nakládalovi)

=

rrr',

dodání sanační

Výměna oken a 1ks dveří na sále a přísálí
Okna 3 ks 21Ox140 cm , 2 ks 205x145 cm (sál),
1 ks 21Ox140 cm (výčep) a 1 ks levých dveří

ano
L.Navrátil

ano

Přednostně
dovybavení
výčepu
Dodat průtokový ohřívač, starší lednici společně
s položením lina 5 x 6 30
lepidla na ytong a dlažbu

ano
brigáda členů
SDH

členové SDH
omítky,

+ vymalování

Výměna obložení stěn WC u přísálí
Odstranění původního obložení, nákup nových obkladů na všechna 3
WC (2 x záchod, 3 x pisoár, 2 umývadlo + armatury,
dlažba 20 m2, obklad 18 + 8 26 m2

=

částečně
úklid L.Navrátil
nákup přes
internet,
odstranění +
obložení
částečně

Nákup lina na chodbu do sálu
Položení nového lina 2,5x5,O 12,5 m2

=

Prodloužení

veřejného

osvětlení

v části"

ne

Kocanda"

(Svobodová)
Přidání 1ks osvětlení - prodloužení cca 30 m
Výměna

upevnění

posledního

světla

veř. osvětlení

ve

ne

směru na Nové Dvory (Smítalovi)
Nahradit dřevěnou tyč umístěnou přímo na RD

Méně náročné požadavky:

1) dokončení povrchové úpravy betonových schodů u autob. zastávky
včetně doplnění 4 ks hran proti oděru
2) zakoupení nové antuky na tenisové hřiště lOt

.

3) vyčištění trubek kanalizace na horním konci u č.p. 42 (Hlavinkovi)
4) vyčištění záchytného kanálu od hlíny nad Smítalovým
(zapůjčení stroje na zvednutí železné mříže)
5) zakoupení nového malého kontejneru na posypový materiál
(na konec obce u Smítalového č.p. 86))

Finanční

plán na rok 2012 celkem

s

ano
l. Navrátil

rozvoz +
úprava
členové SDH
ano
L.Navrátil
ano
osazení

