Zápis č. 13/15 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 5.10. 2015
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

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

Omluven:

Michal Ivana, Tomáš Jabůrek
p. Voves, Mgr. Radek Tušl

Hosté:
Začátek:

19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 5
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:










Oznámení o přistavení kontejneru na nebezpečný a velkoobjemový odpad
Bezúplatný převod majetku svěřeného MŠ ČAKOV k užívání do vlastního majetku
příspěvkové organizace, dodatek ke zřizovací listině
Návrh na změnu termínu konání zastupitelstva
Návrh na uspořádání návštěvy vánoční Prahy a muzikálu Vánoční zázrak v termínu
26.12.2015
Informace o ukončení akce Rekonstrukce sociálního zařízení v budově MŠ a OU v Čakově
Informace o zahájení prací v druhé etapě opravy fary za pomoci dotačních prostředků
Ministerstva kultury
Diskuze o kácení některých nebezpečných stromů ve správním obvodu obce
Diskuze o projektech kanalizace a ČOV Čakov, Čakovec
Různé
Doplnění programu:
 Vyúčtování poskytovatele energie E.ON za odběrná místa v Čakovci a na
Holubovské baště
 Informace o změně trasy autobusového spoje 3200907.
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program a jeho úpravy.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Oznámení o přistavení kontejneru na nebezpečný a velkoobjemový odpad
Starostka informovala zastupitele o termínu přistavení kontejneru na velkoobjemový a
nebezpečný odpad, a to v období od 9. – 11.10.2015. Kontejner bude přistaven v prostoru
návsi pod májku. Dále je možné v tomto termínu také odložit na dvůr OÚ a MŠ v Čakově
elektroodpad a kovový odpad, který bude zužitkován pro potřeby obce a SDH Čakov.
Oznámení bylo zveřejněno 1.10.2015 na úředních desce a na elektronické úřední desce a
obvyklým způsobem rozhlasem. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.


Bezúplatný převod majetku svěřeného MŠ ČAKOV k užívání do vlastního majetku
příspěvkové organizace, smlouva o beúplatném převodu majetku
Starostka předložila zastupitelstvu k projednání návrh na bezúplatný převod movitého majetku
vedeného na podrozvahových účtech obce jako majetek svěřený MŠ Čakov v hodnotě
74.176,10 Kč přímo do vlastního majetku příspěvkové organizace MŠ Čakov dle navrženého
soupisu.
Usnesení č. 85/13/2015
Zastupitelstvo návrh projednalo a odsouhlasilo bezúplatný převod majetku obce ve výši
74.176,10 příspěvkové organizaci MŠ Čakov do vlastního majetku. Pověřuje starostku obce
sepsáním a podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku a účetní obou organizací po

podpisu smlouvy k provedení převodu majetku dle výše navrhovaného a odsouhlaseného
soupisu, který bude nedílnou součástí smlouvy o bezúplatném převodu majetku.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Návrh na změnu termínu konání zastupitelstva
Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem zastupitele p. Michala Ivany na změnu
pravidelného pondělního termínu konání zastupitelstva obce na čtvrtek nebo pátek, protože
z pracovních důvodů je od pondělí do středy mimo republiku a nemůže tudíž se účastnit
zasedání zastupitelstva v těchto dnech. O návrhu byla vedena rozprava.
Usnesení č. 86/13/2015
Příští zastupitelstvo bude ve čtvrtek 29.10.2015, kde bude či nebude definitivně odsouhlasena
změna pravidelného termínu konání zastupitelstva za přítomnosti p. Michala Ivany.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Návrh na uspořádání návštěvy vánoční Prahy a muzikálu Vánoční zázrak v termínu
26.12.2015
Starostka seznámila zastupitelstvo s možností uspořádat již tradičně pro občany a jejich
příbuzné návštěvu vánoční Prahy spojenou s návštěvou muzikálového představení Vánoční
zázrak dne 26.12.2015 od 15 hodin za obcí dotované vstupné ve výši do 280,-Kč/osobu. O
návrhu byla vedena rozprava.
Usnesení č. 87/13/2015
Zastupitelstvo odsouhlasilo uspořádání výletu do vánoční Prahy Obecním úřadem v Čakově
za od Obce dotovanou cenu vstupenky 280,-Kč. Dále bylo rozhodnuto, že ke každé vstupence,
bude připočten příspěvek obci na dopravu ve výši 100/Kč na jednu vstupenku. Přednost při
rezervaci vstupenek mají občané trvale žijící ve správním obvodu obce, jejich rodinní
příslušníci, dále rekreanti. Pokud zbydou volná místa, budou vstupenky nabídnuty ostatním
obcím za stejnou cenu, ale zvýšenou o vyšší příspěvek na dopravu, a to 200,-Kč.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Informace o ukončení akce Rekonstrukce sociálního zařízení v budově MŠ a OU v
Čakově
Starostka informovala zastupitele o ukončení rekonstrukce sociálního zařízení v budově MŠ a
OU v Čakově. Rekonstrukce proběhla bez závažnějších problémů. Celkové náklady na
rekonstrukci po realizovaném schváleném větším rozsahu výměny odpadní instalace byly
nakonec ve výši 258.692,-Kč, z toho byla odsouhlasena Jihočeským krajem dotace
z Programu obnovy venkova ve výši 150.000,-Kč, podíl vlastních finančních prostředků obce
byl tedy 108.692,-Kč. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
7. Informace o zahájení prací v druhé etapě opravy fary za pomoci dotačních prostředků
Ministerstva kultury
Starostka informovala zastupitele o zahájení prací na další etapě opravy fary čp. 20, která bude
provedena v rozsahu výběrového řízení dle rozhodnutí zastupitelstva dle usnesení
č.41/06/2015. Práce byly zahájeny 5.10.2015, staveniště bylo předáno 29.9.2015 za
přítomnosti projektanta Ing. Fuita, coby technického dozoru stavby. Celkové náklady této
etapy dle výběrového řízení by měly být ve výši 394.802,-Kč, přidělení dotace z Ministerstva
kultury dle rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky je
150.000,-Kč. Termín ukončení stavby je stanoven na 20.11.2015. Zastupitelstvo bere
informaci na vědomí.
8. Vyúčtování poskytovatele energie E.ON za odběrná místa v Čakovci a na Holubovské
baště

Starostka seznámila zastupitelstvo s vyúčtováním spotřeby elektrické energie za
odběrná místa v osadách Čakovec a Holubovská Bašta za období od 19.7.2014 do
22.7.2015. Spotřeba elektrické energie se za tato odběrná místa se mírně zvýšila
z 8,188 MWh na 8,866 MWh tj. zvýšení o 0,678 MWh. Obec Čakov za tato odměrná
místa zaplatila přesto celkem jen 34.166,41 Kč, což je o 1.735,-Kč méně než
v loňském období. Úspora spotřeby byla zjištěna především na odběrném místě

Čakovec klubovna a knihovna snížením počtu odběrných míst. Zastupitelstvo bere
informaci na vědomí.
9. Diskuze o kácení některých nebezpečných stromů ve správním obvodu obce
10. Diskuze o projektech kanalizace a ČOV Čakov, Čakovec
11. Informace o změně trasy autobusového spoje 3200907
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem jednání ohledně výše uvedeného spoje s tím, že je
možnost cestovat z Dubného do Čakovce formou zakoupení jízdenky „Čakovec přestup“, kde
jedno poloviční jízdné stojí 5 Kč. Dále se zastupitelstvo zabývalo možností změny trasy a
dojezdem autobusu do zastávky Čakovec-náves, nikoliv Čakovec-rozcestí, jako je tomu nyní,
z důvodu bezpečnosti cestujících dětí. Zastupitelstvo pověřilo starostku o sepsání žádosti
ohledně výše uvedeného a adresování na Jikord, s.r.o.
Příští zastupitelstvo 29.10. 2015, 19:00 hod.
Konec:

21:30 hod.

Zapisovatel:

Jan Dušák

Zasedání řídil:
Ověřovatelé:

Ing. Lenka Šišpelová

Ing. Milan Vlk
Petr Jílek

Ing. Ladislav Prener

