Zápis č. 11/15 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 24. 8. 2015
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

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

Omluven:
Hosté:

Michal Ivana
p. Voves

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
Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo
předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:
 Smlouva o spolupráci za účelem prodloužení vodovodu
 Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb s Mediclinic
 Čakovské prkno – informace a rozdělení úkolů
 Informace o získání dotace z úřadu práce na pracovníka veřejné zeleně
 Dotační příležitosti podzim 2015 – diskuze
 Diskuze a různé
Doplnění programu:
 Provozní řád vodovodu Čakov a Čakovec
 Vyúčtování a finanční podpora na akci Setkání rodáků a přátel obce Čakovec,
které se konalo dne 11. 7. 2015
 Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program a jeho úpravy.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Smlouva o spolupráci mezi obcí Čakov a manželi Procházkovými a Loškovými za účelem
prodloužení vodovodního řádu v Čakovci.
Starostka informovala zastupitelstvo o proběhlém dalším kole jednání o smlouvě o spolupráci,
sporné body byly přeformulovány právníkem a odsouhlaseny a podepsány druhou stranou,
smlouva je tedy připravena k podpisu.
Usnesení č. 73/11/2015
Zastupitelstvo bylo seznámeno s konečným zněním smlouvy, smlouvu odsouhlasilo a
pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 /Ing. Ladislav Prener/
4. Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb s firmou Mediclinic a.s.
Starostka předložila zastupitelstvu k projednání návrh smlouvy s firmou Mediclinic, a.s. na
poskytování pracovně lékařských služeb a provádění odborného dozoru na pracovišti dle
zákona.
Usnesení č. 74/11/2015
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním smlouvy, smlouvu schvaluje a pověřuje starostku
jejím podpisem.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Čakovské prkno – informace a rozdělení úkolů
Starostka seznámila zastupitelstvo s předběžným programem minifestiválku amatérského
divadla Čakovské prkno, na kterou byla obci Čakov poskytnuta dotace Jč. Krajem ve výši
20.000,-Kč. Čakovské prkno se bude konat 26. – 27. 9. 2015 na farském dvoře čp. 20
v Čakově. Na programu jsou připravena dvě divadelní představení pro dospělé, dvě divadelní
představení pro děti (činoherní a loutkové), dále vystoupení divadelního spolku historického
tance a malá kabaretní vystoupení na doplnění programu. Zvláštním hostem letošního
festivalu bude paní Iva Hüttnerová. Zastupitelstvo si rozdělilo úkoly související s touto akcí.
Dále zastupitelstvo diskutovalo o výši vstupného na tuto akci.
Usnesení č. 75/11/2015
Zastupitelstvo souhlasí s předběžným programem, přesný program bude dán veřejnosti na
vědomí do čtrnácti dnů. Zastupitelstvo odsouhlasilo na tuto akci dobrovolné vstupné.
Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 0
6. Informace o získání dotace z úřadu práce na pracovníka úklidu a údržby veřejných
prostranství
Starostka informovala zastupitele o kladném vyřízení žádosti o dotaci z Úřadu práce na
pracovníka úklidu a údržby veřejných prostranství ve výši 15.000,-Kč po dobu jednoho roku,
tj. do 31.7.2016, a to pro pana Petra Pivoňku, bytem Křenovice 93, Dubné. Zastupitelstvo
pověřuje starostku podpisem dohody o poskytnutí tohoto příspěvku.
Usnesení č. 76/11/2015
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a pověřuje starostku podpisem dohody o poskytnutí
tohoto příspěvku.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Provozní řád vodovodu Čakov a Čakovec
Starostka předložila zastupitelstvu k odsouhlasení provozní řád vodovodu Čakov a Čakovec,
který musel být z legislativních důvodů novelizován. Provozní řád byl vypracován
provozovatelem vodovodu společností ČEVAK a.s.
Usnesení č. 77/11/2015
Zastupitelstvo se seznámilo s provozním řádem a odsouhlasilo jej.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Finanční dar na akci Setkání rodáků a přátel obce Čakovec
Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem a vyúčtováním akce Setkání rodáků a přátel obce
Čakovec, na kterou byla požadována finanční podpora panem Františkem Kuklou ml.,
Čakovec 26. Akce proběhla 11.7.2015, byla velice kladně hodnocena, zastupitelstvo bylo
seznámeno s vyúčtováním akce.
Usnesení č. 78/11/2015:
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a nařizuje starostce vyplacení finanční odměny za
organizaci ve výši 5.000,-Kč panu Františku Kuklovi ml, bytem Čakovec 29 jako podporu jím
uspořádané výše uvedené akce.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Sbírka starého ošacení pro Diakonii Broumov
Starostka předložila zastupitelstvu návrh na uskutečnění sbírky použitého ošacení a textilu pro
Diakonii Broumov, v následujících termínech:
V pondělí 7.9.2015 od 17:00 – 18:00 hod v budově bývalého obchodu v Čakově
V úterý 8.9.2015 od 17:00 – 18:00 hod v budově knihovny a klubovny v Čakovci
Ve středu 9.9.2015 od 17:00 – 18:00 hod v budově bývalého obchodu v Čakově
Usnesení č. 79/11/2015:
Zastupitelstvo návrh odsouhlasilo a pověřuje starostku zveřejněním termínů a dalších
informací o sbírce.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

10. Dotační příležitosti podzim 2015 – diskuze

Příští zastupitelstvo 14. 9. 2015, 19:00 hod.
Konec:

21:30 hod.

Zapisovatel:

Jan Dušák

Zasedání řídil:
Ověřovatelé:

Ing. Lenka Šišpelová

Ing. Milan Vlk
Tomáš Jabůrek
Petr Jílek

Ing. Ladislav Prener

