Zápis č. 8/15 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 8. 6. 2015
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Omluven:
Hosté:

Ing. Lenka Šišpelová, Michal Ivana, Ing. Milan Vlk, Tomáš Jabůrek, Jan
Dušák, Petr Jílek, Ing. Ladislav Prener
Ing. Fuit, Ing. Zenkl, Zdenka Popelková, Mgr. Radek Tušl

Začátek:

19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno sedm
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude
Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo
předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:







Studie revitalizace a řešení parkovacích stání na návsi v Čakově
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě kanalizace a
ČOV v Čakově
Dotační smlouva na akci Obnova tradice Čakovské pouti - etapa II
Dotační smlouva na divadelní festival Čakovské prkno
Návrh na podání žádosti o dotaci na zaměstnance obce a její podmínky
Diskuze a různé
- Možnosti dotačního programu sakrální architektury
- Dětský den 13.6.2015

Do programu byly zařazeny následující body jednání:
 Kontrola hospodaření MŠ Čakov
 Vyúčtování nákladů na činnost školských zařízení sloužící základní škole se
společným školským obvodem
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Zastupitelstvo bylo seznámeno se studií revitalizace návsi a především s možnostmi
dopravního řešení a vybudování parkovacích stání a chodníků na návsi v Čakově.
Usnesení č. 55/08/2015
Zastupitelstvo se prozatím nepřiklonilo k žádnému z předložených návrhů dopravního řešení,
s tím, že se problematika bude do budoucna dále diskutovat.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě kanalizace a ČOV v
Čakově s římskokatolickou farností v Čakově
Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene na soukromých pozemcích při plánované stavbě kanalizace a ČOV v obci
Čakov a Čakovec s Římskokatolickou farností Čakov. Tato smlouva je nutná jako podklad pro
územní rozhodnutí a stavební povolení této stavby.
Usnesení č. 56/08/2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
č.15/0304/0205 mezi Obcí Čakov a římskokatolickou farností Čakov a pověřuje starostku
jejím podpisem.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Smlouva o poskytnutí dotace za účelem realizace projektu „Obnova Čakovské pouti-II“
Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení návrh smlouvy o poskytnutí dotace za účelem
realizace projektu „Obnova Čakovské pouti-II“ uzavírané mezi Obcí Čakov a Jihočeským
krajem.
Usnesení č. 57/08/2015
Zastupitelstvo schválilo navrhovanou smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/768/2015
uzavíranou mezi Obcí Čakov a Jihočeským krajem a pověřilo starostku jejím podpisem.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Smlouva o poskytnutí dotace za účelem realizace projektu „Čakovské prkno – přehlídka
amatérského divadla – 2. ročník“
Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení návrh smlouvy o poskytnutí dotace za účelem
realizace projektu „Čakovské prkno – přehlídka amatérského divadla – 2. ročník“ uzavírané
mezi Obcí Čakov a Jihočeským krajem.
Usnesení č. 58/08/2015
Zastupitelstvo schválilo navrhovanou smlouvu o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/076/15
uzavíranou mezi Obcí Čakov a Jihočeským krajem a pověřilo starostku jejím podpisem.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Projednání návrhu na podání žádosti o dotaci na úřad práce na pracovníka na údržbu
veřejných prostranství v obci
Zastupitelstvo projednalo návrh starostky na podání nové žádosti o příspěvek na vytvoření
pracovní příležitosti k umístění uchazečů o zaměstnání na Úřad práce z důvodu možnosti
obdržení příspěvku na zaměstnance obce v oblasti péče o veřejnou zeleň a vzhled obce až na
12 měsíců. Podmínkám dotace vyhovuje pan Petr Pivoňka.
Usnesení č. 59/08/2015:
Zastupitelstvo schválilo podání této žádosti tak, aby bylo možné příspěvek co nejdříve znovu
čerpat a bylo možné vytvořit pro pana Pivoňku toto pracovní místo.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Kontrola hospodaření MŠ Čakov
Předseda finanční komise předložil zastupitelstvu zjištění kontrolní skupiny z provedené
kontroly a rozboru hospodaření příspěvkové organizace MŠ Čakov za rok 2014. Kontrola byla
provedena dle předložených podkladů od MŠ Čakov v objemu finančních prostředků na straně
příjmů 1 430.501,30 Kč a na straně výdajů 1.428.556,29 Kč. Zjištění a doporučení finančního
výboru:
a) hospodaření MŠ Čakov skončilo v roce 2014 přebytkem ve výši – 1.944,32 Kč.
b) dle rozboru jednotlivých výdajových položek bylo hospodaření MŠ účelné a v rámci
možností i hospodárné
c) převést hospodářský výsledek za rok 2014 do rezervního fondu.
Usnesení č. 60/08/2015:
Zastupitelstvo se zprávou finančního výboru souhlasí a nařizuje MŠ Čakov provést účetní
operace dle výše uvedeného zápisu.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Vyúčtování nákladů na činnost školských zařízení sloužící základní škole se společným
školským obvodem.
Starostka předložila zastupitelstvu vyúčtování nákladů na činnosti školských zařízení sloužící
základní škole se společným školským obvodem ze ZŠ Dubné za rok 2014. Jedná se o náklady
ve výši 65.334,-Kč tj. 2.545,47 Kč na jednoho žáka.
Usnesení č. 61/08/2015:
Zastupitelstvo vyúčtování projednalo, odsouhlasilo a pověřilo starostku neprodlenou úhradou
65.334,-Kč obci Dubné.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Příští zastupitelstvo 29. 6. 2015, 19:00 hod.

Konec:

21:30 hod.

Zapisovatel:

Jan Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Michal Ivana

Ing. Milan Vlk
Tomáš Jabůrek

Ing. Ladislav Prener
Petr Jílek

