Zápis č. 11/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 28. 5. 2012
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Lenka Šišpelová,
Jana Jabůrková, Bc. Jan Dušák
Omluven:

Ing. Filip Petrách

Hosté:

Mgr. Radek Tušl

Začátek:

18:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Milan Vlk přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno pět
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím
bude Jiří Postl a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva
mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:
 Projednání a schválení změny Směrnice – vnitřního předpisu zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
 Souhlas obce k udělení licence
 Projednání žádosti Terezy Šoberové a Pavla Poláčka
 Informace o přidělení dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského
Kraje
 Informace o nepodpoření žádosti z grantového programu na
podporu JSDH Jihočeského Kraje
 Informace o návratu starostky z mateřské dovolené
 Žádost manželů Jungvirtových
 Žádost o povolení kácení
 Diskuze – různé
3. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje změnu Směrnice – vnitřního předpisu pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obcí Čakov (zakázkou malého rozsahu se
rozumí dle zákona č. 55/2012 Sb, „protikorupční“ novela zákona o veřejných zakázkách
zakázka na dodávky a služby, která v průběhu účetního období nedosáhne ani kumulovaně
limitu 1.000.000 Kč, resp. zakázka na stavební práce nedosáhne limitu 3.000.000,-Kč), a to
takto:
 do částky 50.000,-Kč objednává starosta bez nabídkového – výběrového řízení
zakázky zařazené do schváleného rozpočtu nebo rozpočtové změny
 od částky 50.001,-Kč do částky 150.000,-Kč jsou objednávány zakázky bez
nabídkového – výběrového řízení schválené zastupitelstvem a zařazené do
schváleného rozpočtu nebo rozpočtové změny
 veřejné zakázky malého rozsahu od částky 150.001,-Kč do částek dle zákona jsou
zadávány dle předložených cenových nabídek od minimálně dvou uchazečů o zakázku
a o výběru rozhoduje zastupitelstvo
 práce směřující k odstranění havárií a následků živelních pohrom se zadávají v nutném
rozsahu rovněž bez nabídkového – výběrového řízení
 zadávání zakázek realizovaných za podpory dotací a grantů jiných poskytovatelů se
řídí podmínkami, které určí poskytovatel dotace či grantu
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

4. Obec Čakov obdržela žádost Dopravního podniku města České Budějovice č.j.
112/2012 o vyjádření, k udělení licence provozování veřejné linkové dopravy na lince České
Budějovice – Dubné – Čakov – Jankov - Holašovice.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Zastupitelstvo projednalo žádost paní Terezy Šoberové a pana Pavla Poláčka. Oba žadatelé
jsou majiteli stavební parcely č. 821/3 v k.ú. Čakovec, s rozestavěným rodinným domem a
žádají Obec Čakov o posunutí vjezdu na svojí parcelu, přes pozemek obce p.č. 922/4 v k.ú.
Čakovec. Podrobná dokumentace je k dispozici na OÚ Čakov, pod č.j. 114/2012 .

Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Místostarosta informoval zastupitelstvo o získání dotace z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje ve výši 190 tis. Kč na opravu hasičské zbrojnice v Čakovci.
7. Místostarosta informoval zastupitelstvo o nepodpoření žádosti o dotaci z Programu na
podporu JSDH Jihočeského kraje zastupitelstvem Jihočeského kraje z důvodů vysokého počtu
žádostí o dotaci a poskytnutí této dotace v minulém roce.
8. Zastupitelstvo bylo informováno o prodloužení zastupování starostky Lenky Šišpelové
z důvodu mateřské a rodičovské dovolené místostarostou obce do 31. 5. 2012 a o návratu
starostky Lenky Šišpelové z mateřské a rodičovské dovolené dne 1. 6. 2012 zpět do úřadu.
Od 1. 6. 2012 budou úřední hodiny takto:
Pondělí 14:00 – 18:00 (prodlouženo)
Pátek 17:00 – 19:00 (zůstává)
Zasedání zastupitelstva se bude konat vždy v pravidelném termínu v pondělí
každý sudý týden od 20:00 hod.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
9. Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem manželů Jungvirtových o výstavbě garáže
na p.č. 1660/35 v k.ú. Čakov, kterou žadatelé vlastní. Zastupitelstvo souhlasí s předloženou
dokumentací č.j. 124/2012 a zároveň zastupitelstvo vyslovilo souhlas s odváděním dešťové
vody z garáže, napojením na obecní kanalizaci.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
10. Zastupitelstvo projednalo žádost pana Václava Rybáka č.j.118/2012, Čakovec 25 o
pokácení 1 ks jívy na obecním pozemku p.č.1000/9 v k.ú. Čakovec. Jako důvod uvádí stínění.
Zastupitelstvo kácení z uvedeného důvodu navíc ve vegetačním období nepovoluje.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

Konec:

20.00 hod.

Zapisovatel:

Jiří Postl

Zasedání řídil:

Ing. Milan Vlk

Ověřovatelé:

Jana Jabůrková
Ing. Lenka Šišpelová
Bc. Jan Dušák

