Zápis č. 1/15 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 12.1.2015
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Jan Dušák, Ing. Ladislav Prener,
Petr Jílek, Michal Ivana
Omluven:

Ing. Milan Vlk

Hosté:

Mgr. Radek Tušl

Začátek:

19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno
šest zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že
zapisujícím bude Bc. Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové
zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:
 Rozpočtové opatření č.9 pro rok 2014
 Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2019
 Žádost o příspěvek na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové politiky
od Občanského sdružení Prevent, z.s.
 Projednání podmínek darů k narozeninám v r. 2015
 Informace o dotačních příležitostech z vyhlašovaných grantových programů
Jihočeského kraje
 Diskuze a různé
V programu je změna u bodu č. 2 Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2019,
rozpočtový výhled byl sestaven dle požadavku legislativy zatím pouze do roku 2017
Do programu byly doplněny následující body jednání:
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program.
Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Rozpočtové opatření č.9 platné pro účetní závěrku roku 2014
Starostka předložila zastupitelstvu znění rozpočtového opatření č. 9, které uzavírá
změny v rozpočtu za rok 2014. Rozpočtové opatření je nedílnou přílohou zápisu.
Usnesení č. 01/01/2015:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.9
Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2017
Starostka předložila zastupitelstvu návrh na aktualizaci rozpočtového výhledu na roky
2015 - 2017, rozpočtový výhled je k nahlédnutí na OÚ pod čj OC- 390/2015.
Usnesení č. 02/01/2015:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015 - 2017
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Žádost o příspěvek na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové politiky
od Občanského sdružení Prevent, z.s.
Starostka seznámila zastupitelstvo se žádostí o příspěvek na podporu realizace služeb
v oblasti protidrogové politiky od Občanského sdružení Prevent, z.s., zaštiťovanou
Krajským úřadem Jihočeského kraje ve výši 2.893,-Kč.
Usnesení č. 03/01/2015:
Zastupitelstvo žádost projednalo a neschvaluje poskytnutí tohoto příspěvku.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Projednání podmínek darů k narozeninám v r. 2015
Zastupitelstvo bylo seznámeno s hodnotou dárků a upomínkových předmětů našim
spoluobčanům v roce 2014, tzn. oslava narozenin 50, 60, 70 a po následujících pěti
letech. Jubilantům bude i nadále darován koš v hodnotě 500,-Kč, letecký snímek obce,
blahopřání, mužům – kapesní nůž, ženám - květina.
Usnesení č. 04/01/2015:
Zastupitelstvo schvaluje stejné podmínky pro jubilanty jako v roce 2014 dle výše
uvedeného návrhu.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Informace o dotačních příležitostech z vyhlašovaných grantových programů
Jihočeského kraje
Starostka informovala přítomné o vypsaných grantových programech, z nabízených
dotačních příležitostí byly navrženy na podání žádostí do 30.1.2015 tyto:
- Podpora přehlídek a soutěží /Čakovské prkno/
- Podpora kultury /Čakovská pouť/
- Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů /pořízení elektrocentrály/
- Podpora výstavby a obnovy hospod. Infrastruktury, podopatření 1 – podpora
výstavby a obnovy splaškové kanalizace obcí / realizace části kanalizace/
- Podpora sportu - rekonstrukce stávajících sportovišť /oprava, výměna dřevěného
hrazení hřiště, pořízení branek na házenou/.

Konec:

22:00 hod.

Zapisovatel:

Jan Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Tomáš Jabůrek
Petr Jílek

Ing. Ladislav Prener

Michal Ivana

