Zápis č. 12/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 11.6. 2012
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Lenka Šišpelová,
Jana Jabůrková, Bc. Jan Dušák, Ing. Filip Petrách
Omluven:
Hosté:

Mgr. Radek Tušl

Začátek:

20:00 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 Jiří Postl a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové
zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:













Úspěšné získání dotace na pracovníka údržby veřejné zeleně,
projednání dohody o poskytnutí dotace s Úřadem práce
Návrh rozpočtového opatření č. 1
Žádost čj. 138 /2012 pana M. Zikmunda o připojení na místní
komunikaci
Projednání závazného pokynu pro pořizovatele a zpracovatele
územního plánu
Projednání připojení k projektu Územní energetické koncepce
Projednání žádosti ÚAMK – ADRT čj.139/2012 o vyjádření
k uzavírkám a objízdným trasám při automobilové soutěži
Poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost SDH Čakov
Informace o nepodpoření žádosti z grantového programu na
podporu živé kultury
Informace o výsledku šetření ČŠI v MŠ Čakov čj. 136/2012
Diskuze – různé

3. Starostka informovala zastupitele o výsledcích žádosti o příspěvek na vytvoření
pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o
zaměstnání. Obci Čakov byla 31.5.2012 schválena dotace 8.000,-Kč po dobu 6 měsíců
z prostředků EU a SR. Zastupitelstvo zpětně k 1.6.2012 projednalo a schválilo:
a) pracovní smlouvu na dobu určitou pro pracovníka údržby veřejné zeleně, pana
Petra Pivoňky, bytem Křenovice 93, 37384 Dubné na dobu určitou od 1.6.2012 do
30.11.2012 dle podmínek žádosti o příspěvek.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
b) dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a o
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného z prostředků SR a EU uzavřené mezi Obcí
Čakov a Úřadem práce ČR
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

4. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č.1/2012. Navrhované
rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu a bude zveřejněno spolu se zápisem
vzhledem k omezenému místu některých vývěsek pouze na hlavní vývěsce obecního úřadu
v Čakově u bývalého obchodu a na elektronické úřední desce na www.cakov.cz.
Navrhované rozpočtové opatření nesníží ani nezvýší plánovaný schodek rozpočtu pro rok
2012. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2012.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Zastupitelstvo projednalo žádost č.j.138 /2012 pana Milana Zikmunda, bytem Čakov čp.
64, 373 84 Dubné o povolení připojení stavby na místní komunikaci. Pan Zikmund žádá o
povolení připojení stavby „Domácí dílny a skladu nářadí na p.p.č. 1660/30k.ú. Čakov u
Českých Budějovic sjezdem na přilehlou místní komunikaci na p.p.č. 1660/36 v témže
katastrálním území. Podrobná dokumentace je k dispozici na OÚ Čakov, pod č.j. 138/2012 .
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 2

6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo následující pokyn pro pořizovatele a zpracovatele
nového územního plánu obce:
„V souvislosti s § 102 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, který je platný od 01.01.2012, a ve kterém je uvedeno,
že vlastníkovi pozemku, jehož určení k zastavění bylo zrušeno na základě vydání nového
územního plánu, náleží náhrada, kterou poskytuje na základě písemné žádosti vlastníka
obec, požadujeme, aby veškeré zastavitelné plochy dle územního plánu sídelního
útvaru, resp. změny č. 1 a č. 2 byly zachovány a nebylo tudíž možné tento paragraf
aplikovat.“
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Zastupitelstvo projednalo nabídku Energy Centre České Budějovice na možnost přihlášení
obce do projektu ENERGIE–OBCE-GEM, jehož součástí je i zařazení do losování o
zpracování územní energetické koncepce obce, hrazené z prostředků EU a pouze 10%
spoluúčastí obce. Zastupitelstvo rozhodlo o přihlášení obce do projektu.
Pro : 5 Proti : 1 (F. Petrách) Zdržel se : 0
8. Zastupitelstvo projednalo žádost o vyjádření ÚAMK – ADRT k uzavírkám a
objízdným trasám při automobilové soutěži, která se má konat dne 21.7.2012 jako „Rallye
ČB 2012“. Zastupitelstvo nesouhlasí s uzavírkami na pozemních komunikacích a vedením
objízdných tras v našem katastru při pořádání této soutěže.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
9. Zastupitelstvo projednalo žádost SDH Čakov na poskytnutí neinvestičního příspěvku
na činnost ve výši 2.500,-Kč. Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím tohoto příspěvku,
s žadatelem bude uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
10. Starostka informovala zastupitelstvo o nepodpoření žádosti o dotaci z Programu na
podporu živé kultury Jihočeského kraje zastupitelstvem Jihočeského kraje z důvodů vysokého
počtu žádostí o dotaci a preferování akcí, které se každoročně opakují.
11. Starostka seznámila zastupitelstvo s výsledkem šetření stížnosti paní M. Bürgerové Českou
školní inspekcí čj 136/2012. Česká školní inspekce shledala po prošetření požadované
dokumentace a místním šetření stížnost jako bezdůvodnou. Předseda finančního výboru
seznámil zastupitelstvo s výsledkem kontroly provedené v MŠ dne 11.4.2012. Finanční výbor
neshledal žádná pochybení. Protokol je k nahlédnutí uložen na OÚ pod č.j 81/2012.

Konec:

22.00 hod.

Zapisovatel:

Jiří Postl

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jana Jabůrková
Ing. Milan Vlk
Bc. Jan Dušák
Ing. Filip Petrách

