Zápis č. 13/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 11. 8. 2014
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Omluven:
Hosté:
Začátek:

Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Bc. Jan Dušák, Jiří Postl,
Ing. Filip Petrách, Ph.D.

Jana Jabůrková
Mgr. Radek Tušl
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
Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo
předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání
 Výběr zhotovitele stavebních prací souvisejících opravou střešní krytiny
na objektu knihovny a klubovny v Čakovci
 Projednání smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
zaslané firmou Eko-kom, a.s.
 Informace o probíhající rekonstrukci klubovny a knihovny v Čakovci
 Informace o pořízení venkovního stolu na ping-pong z dotačních
prostředků získaných DSO Blanský les
 Informace o pořízení venkovních stanů a pivních setů z dotačních
prostředků získaných DSO Blanský les
 Informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 4
 Informace o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
 Diskuze – různé
3. Starostka seznámila zastupitelstvo s předloženými nabídkami na stavební práce související
rekonstrukcí střechy v objektu klubovny a knihovny v Čakovci čp. 15, která bude z poloviny
hrazena s POV Jihočeského kraje. Rekonstrukce střechy bude spočívat v demontáži staré
střešní krytiny, v instalaci nového laťování, v případném vyrovnání krovu, v montáži nové
krytiny a ve výměně a pořízení nových klempířských prvků. Starostkou byly osloveny 4
firmy, do dohodnutého termínu byly předloženy nabídky 3 firem, které starostka předložila
zastupitelstvu, a to:
1. RUPI s.r.o., Němčice 24, 384 11 Netolice, IČO:25191594 – nabídková cena
229.735,44Kč včetně DPH
2. Vladislav Hála, Žabovřesky 118, Hluboká nad Vltavou, IČO:625 00 473 – nabídková cena
305.565,- Kč včetně DPH
3. STAVEA Plus s.r.o., Záboří 4, 373 84 Dubné, IČO: 260 66 866 – nabídková cena
220.271,- Kč včetně DPH
Zastupitelstvo projednalo předložené a nabídky bude požadovat upřesnění jednotlivých
položek od firem STAVEA Plus s.r.o. a RUPI s.r.o.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Starostka seznámila zastupitelstvo s novou smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů zaslané firmou Eko-kom, a.s., která nahrazuje od nového roku smlouvu
stávající. Nová smlouva je upravena dle NOZ. Celkový rozsah a finanční objem odměn
zůstává zachován. Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy a pověřuje starostku jejím
podpisem.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Starostka informovala zastupitelstvo o probíhající rekonstrukci knihovny a klubovny
v Čakovci, právě byla dokončena sanace vlhkosti první fází, a to injektováním zdiva,
zastupitelstvo schvaluje úhradu dílčí faktury za provedenou injektáž ve výši 72 600,- Kč firmě
František Toman, Specializované stavební činnosti dle uzavřené smlouvy a případnou úpravu
rozpočtu rozpočtovým opatřením.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Dále starostka informovala zastupitelstvo o pořízení venkovního pig-pongového stolu na
základě obdržení dotačních prostředků na vybavení sportovišť a dětských hřišť DSO Blanský
les. Hodnota ping-pongového stolu je 9.680,- Kč z toho bylo hrazeno z dotace 7.200,- Kč,
Obec Čakov tedy zaplatí formou neinvestičního příspěvku na pořízení vybavení sportovišť
a dětských hřišť DSO Blanský les svůj podíl ve výši 2.480,- Kč. Zastupitelstvo bere informaci
na vědomí.
5. Starostka také informovala zastupitelstvo o pořízení 2 nůžkových stanů o rozměrech 4x6 a 4x4
m a 15 ks tzv. pivních setů (2xlavice a 1x stůl) ze společného projektu DSO Blanský les –
podhůří ze získaných dotačních prostředků Jihočeského kraje na dovybavení obcí „Vybavení
obcí – stany a sety“. Vybavení bylo pořízeno v celkové hodnotě 71.899,41,- Kč, z toho obcí
Čakov bude uhrazen vlastní podíl na projektu formou příspěvku DSO Blanský les ve výši
21.569,81,- Kč, dotace tedy činila 50.329,60 Kč. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
6. Starostka informovala zastupitelstvo o schválení návrhu rozpočtového opatření č. 4, který bylo
schváleno v rámci pravomoci starostky přidělené zastupitelstvem obce a navyšuje příjmy obce
o 16.000,-Kč a výdaje obce o 7.500,-Kč. Celkem tedy dojde ke snížení schodku o 8.500,-Kč.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

7. Starostka stanovila, dle § 15 písm. d) zákona 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
minimální počet členů okrskové volební komise na 5 + jeden zapisovatel pro volby do
zastupitelstev obcí, konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Zastupitelstvo výše uvedený
počet členů okrskové volební komise bere na vědomí.
8. Zastupitelstvo schválilo uzavření Obecního úřadu včetně zrušení úředních hodin
v týdnu od 18. – 22. 8. 2014 z důvodu dovolené.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Milan Vlk)

Konec:

20:30 hod.

Zapisovatel:

Ing. Filip Petrách, Ph.D.

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Bc. Jan Dušák
Jiří Postl

Ing. Milan Vlk

