Zápis č. 10/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 2.6. 2014
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Ing. Šišpelová Lenka, Bc. Jan Dušák, Jiří Postl,
Jana Jabůrková

Omluven:

Ing. Filip Petrách

Hosté:
Začátek:

19:00 hodin

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







Žádost společnosti Revenge, a.s. o spolupráci s umístěním
kontejnerů na použité oděvy a obuv
Schválení smlouvy o poskytnutí grantu od Jihočeského kraje
z Grantového programu Podpora kultury
Rozpočtové opatření č.1
Změna termínu příštího zasedání zastupitelstva obce a zrušení
úředních hodin z důvodu dovolené
Informace o programu na akci Čakovská pouť
Diskuze – různé

3. Starostka seznámila zastupitelstvo s podrobnostmi ohledně možnosti zajištění
kontejneru na třídění použitých oděvů, obuvi a hraček od společnosti REVENGE, a.s..
Kontejner i veškeré náklady spojené s jeho vývozem nese pouze společnost
REVENGE, a.s.. Slibovaná finanční odměna se ale týká pouze obcí nad 500 obyvatel.
Umístění kontejneru i v obci naší velikosti je možné. Zastupitelstvo rozhodlo a
odsouhlasilo umístění kontejneru v obci.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení smlouvu o poskytnutí grantu
z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“ na realizaci projektu
„Obnovení tradice Čakovské pouti spojené se setkáním rodáků“. Zastupitelstvo
schvaluje znění této smlouvy a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Starostka seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č.1, které bylo schváleno
v rámci zastupitelstvem udělené pravomoci starostce. Provedené rozpočtové opatření
zvyšuje příjmy rozpočtu o 74.100 Kč a snižuje výdaje rozpočtu o 8.500 Kč, čímž

celkově snižuje schodek rozpočtu o 65.600 Kč. Zastupitelstvo bere tuto informaci na
vědomí.
6. Starostka předložila zastupitelstvu návrh na změnu příštího nejbližšího termínu
zasedání zastupitelstva obce z 16.6.2014 na 23.6.2014. Zastupitelstvo schvaluje tuto
jednorázovou změnu termínu konání zastupitelstva obce, další zasedání zastupitelstva
obce po tomto termínu se uskuteční již v řádném termínu 14.7.2014.
Dále zastupitelstvo odsouhlasilo zrušení úředních hodin ve dnech 30.6.2014 a
4.7.2014 z důvodu dovolené. V tomto týdnu budou nejnutnější případy vyřizovány
v zastoupení paní starostky místostarostou obce Ing. M. Vlkem.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Starostka seznámila zastupitelstvo s plánovaným programem a přípravami projektu
„Obnovení tradice Čakovské pouti spojené se setkáním rodáků“. Čakovská pouť, která
proběhne pod hlavičkou tohoto projektu se bude konat 19.7.2014 a 20.7.2014
následujícím programem:
 19.7.2014 od 21:00 hod Rocková pouťová zábava s kapelou SARAH pod stany
na farském dvoře
 20.7.2014 od 11:00 hod Slavnostní pouťová mše v kostele sv. Linharta
od 15:00 hod Sraz rodáků a přátel obce (zahájení) pod stany na
farském dvoře
od 16:00 – 20:00 hod Posezení s dechovou kapelou ŠUMAVANKA
pod stany na farském dvoře
od 11 – 18:00 hod na návsi malý řemeslný jarmark a malé pouťové
atrakce pro děti
Zastupitelstvo souhlasí s předloženým programem.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Konec:

21:30 hod.

Zapisovatel:

Ing. Milan Vlk

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Bc. Jan Dušák
Jana Jabůrková
Jiří Postl

