Zápis č. 13/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 1.7.2013
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Bc. Dušák Jan,
Jabůrková Jana,
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 Jana Jabůrková a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové
zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámila přítomné s programem jednání:
 Informace o neúspěšných žádostech o dotaci z grantů Jihočeského kraje
 Informace o výsledku konkurzu na ředitelku Mateřské školy Čakov
 Informace o dokončení projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV
v Čakovci
 Uzavření obecního úřadu v červenci 2013
 Diskuze a různé

3.

Starostka informovala zastupitele o tom, že žádosti o dotaci do grantových programů
na Předprojektový průzkum nemovitých kulturních památek a na obnovu nemovitých
kulturních památek - Nemovité kulturní památky vypisované Jihočeským krajem byly
v obou případech neúspěšné.

4.

Starostka seznámila zastupitele s výsledkem konkurzu na ředitelku MŠ Čakov, který
se konal 19.6.2013. Výsledkem konkurzu a hodnocení šestičlenné komise složené ze 2
zástupců obce, zástupce České školní inspekce, zástupce Odboru školství a
tělovýchovy Jihočeského kraje, zástupce - odborníka v oboru školství a státní správy a
zástupce MŠ Čakov bylo následující pořadí uchazečů: 1. Bc. Zlata Vychytilová, 2.
Mgr. Renáta Tušlová, 3. Dagmar Drábová, 4. Bc. Věra Daňková, 5. Ilona Djurov.
V souvislosti s doporučením komise jmenuje starostka obce ředitelkou MŠ Čakov Bc.
Zlatu Vychytilovou.

5.

Starostka informovala zastupitele o dokončení projektové dokumentace na výstavbu
kanalizace a ČOV v Čakovci. Projektová dokumentace je ve fázi žádosti o územní
rozhodnutí, kterou je pověřena pobočka firmy VRV, a.s. České Budějovice.

6.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření Obecního úřadu v Čakově včetně
zrušení úředních hodin v týdnu od 8.7. – 15.7.2013 z důvodu dovolené paní starostky.
V opravdu nutných případech volejte mobil 723 872 897, nebo se obraťte na
místostarostu M. Vlka tel: 602 348 959
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Konec:

21:30 hod.

Zapisovatel:

Jana Jabůrková

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jiří Postl
Bc. Jan Dušák

Ing. Milan Vlk

