Zápis č. 10/15 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 20. 7. 2015
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Ing. Lenka Šišpelová, Michal Ivana, Ing. Milan Vlk, Jan Dušák, Tomáš
Jabůrek, Petr Jílek, Ing. Ladislav Prener

Omluven:
Hosté:
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:


Projednání nabídky na dotační poradenství a služby firmy Synapsis Consulting,
s.r.o.
 Návrh na úpravu a opravu prostor kotelny za účelem zřízení samostatného WC
 Dotace na pořízení IT techniky pro obce DSO Blanský les – průběh a změny
 Informace o probíhající rekonstrukci sociálního zařízení MŠ v Čakově
 Informace o uzavření OÚ z důvodu dovolené
Diskuze a různé
 Výzva k podání cenových nabídek na dodavatele služeb souvisejících s
podáním žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV v Čakově a v
Čakovci
 Studie na řešení parkování v oblasti návsi v Čakově
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program a jeho úpravy.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Projednání nabídky na dotační poradenství a služby firmy Synapsis Consulting, s.r.o.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s podrobnou cenovou nabídkou poradenských služeb při
získávání veřejných prostředků ze strukturálních fondů EU, zahrnující podrobnou přípravu
projektu, zpracování projektu, zadávání veřejných zakázek, poradenství v době realizace
projektu, firmy Synapsis Consulting, s.r.o.
Usnesení č. 68/10/2015
Zastupitelstvo obce rozhodlo takto:
Pro výše uvedené služby bude oslovena ještě minimálně jedna firma pro zaslání cenové
nabídky. Přípravu projektu do vypsání vhodného dotačního titulu zatím nebudeme realizovat.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Návrh na úpravu a opravu prostor kotelny za účelem zřízení samostatného WC
Starostka předložila zastupitelstvu k projednání návrh na úpravu a opravu prostor kotelny za
účelem zřízení samostatného WC v rámci rekonstrukce sociálního zařízení v budově OÚ a MŠ
Čakov
Usnesení č. 69/10/2015
Zastupitelstvo se dohodlo realizovat výše uvedený záměr v příštím roce pomocí další dotace.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Dotace na pořízení IT techniky pro obce DSO Blanský les – průběh a změny
Starostka seznámila zastupitelstvo s průběhem a změnami v rámci možnosti zakoupení
výpočetní techniky z dotace DSO Blanský les. Místo pořízení původně plánovaného
projektoru a plátna a stolního počítače pro potřeby MŠ a prostorového mikrofonu, bude
pořízen pouze stolní počítač a velký monitor s TV tunerem.

Usnesení č. 70/10/2015
Zastupitelstvo se se změnami souhlasí.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Informace o probíhající rekonstrukci sociálního zařízení MŠ v Čakově
Starostka informovala zastupitele o průběhu rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Čakov. Po
odkrytí kanalizačních a vodovodních přípojek byly shledány další závady a nedostatky, které
vedly k nutným vícepracem v podobě větší výměny kanalizačních a vodovodních rozvodů,
hodnota víceprací je nyní ve výši 36 tis. Kč.
Usnesení č. 71/10/2015
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí, souhlasí s nutnými změnami a vícenáklady, které
s sebou přinesou.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Informace o uzavření obecního úřadu a zrušení úředních hodin z důvodu dovolené
Starostka informovala zastupitelstvo, že v průběhu od 27.7. do 24.8.2015 bude Obecní úřad
14dní z důvodu dovolené uzavřen včetně zrušení úředních hodin pro veřejnost. Veřejnosti
bude přesné datum oznámeno nejméně 5 dní před zrušením úředních hodin místně obvyklým
způsobem. V nutných případech je možné obrátit se na místostarostu obce Jana Dušáka tel:
608 012 350.
Usnesení č. 72/10/2015:
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a se zrušením úředních hodin v uvedeném termínu
souhlasí.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Diskuse:

Příští zastupitelstvo 24. 8. 2015, 19:00 hod.

Konec:

20:30hod.

Zapisovatel:

Jan Dušák

Zasedání řídil:
Ověřovatelé:

Ing. Lenka Šišpelová

