Zápis č. 13/16 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 14. 11. 2016
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Daniel Peterka, Petr Jílek, Ing.
Ladislav Prener
Omluven:

Jan Dušák, Michal Ivana

Hosté:

p. Voves

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 Milan Vlk a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva
mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:
 Projekt na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO s dotací MVschválení detailních technických podmínek pro žádost o dotaci
 Návrh rozpočtového provizoria na rok 2017
 Návrh na převod prostředků z dotačního účtu v ČNB na spořící bonusový účet
o KB a.s., a schválení takto vzniklé rozpočtové změny
 Návrh na vyřazení některého nepotřebného a starého majetku obce
 Úprava podmínek pro zařazení žadatelů do Evidence pro samo těžbu dřeva v
obecním lese a pro přidělení a prodej vyzdravěného dřeva po těžbě.
 Informace o projektu pořízení kompostérů pro občany k zapůjčení
 Informace o výletu za divadlem Praha
 Informace o průběhu akce Oprava fasády knihovny a klubovny v Čakovci
 Diskuse a různé.
Změny a doplnění do programu:
 Informace o rozpočtovém opatření č. 9
 Informace o zrušení úředních hodin z důvodu dovolené
Pro: 5 Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Projekt na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO s dotací MVschválení detailních technických podmínek jako přílohu pro registraci
k přidělení dotace
Starostka seznámila zastupitele se zpracovaným návrhem konkrétních technických
podmínek pro zadání výběrového řízení a jako přílohu k registraci k přidělení dotace
na pořízení DA pro JSDH obce. Návrh technických podmínek vychází z povinných
podmínek pro pořízení DA pro JSDH obcí a získání dotace z finančních prostředků
MV a dále z požadavků obce, následně schválených GŘ HZS a MV. DA bude
umožňovat přepravu jednotky požární ochrany na místo zásahu nebo přepravu osob
při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva s osobními zavazadly. O podmínkách
byla vedena debata.
Usnesení č. 88/13/2016:
Do návrhu podmínek byly doplněny jednotlivé připomínky zastupitelů a velitelů
JSDH. Zastupitelstvo odsouhlasilo takto upravený návrh technických podmínek
s následujícími základními parametry:
DA je v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“
s celkovou hmotností do 3.500 kg s uspořádáním náprav 4x4, nejméně o výkonu

25 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti automobilu, v červené
barvě RAL3000, devítimístný se sedadly ve třech řadách ve směru jízdy, bude
opatřen majáky s modrým světlem a zavazadlovým střešním nosičem společně
s žebříkem na zadní straně automobilu, který umožní vstup na střechu DA, dále
bude v základní výbavě tažné zařízení. Nad základní nutnou výbavu dle vyhlášek
(předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích, vyhláška o
technických podmínkách požární techniky, vyhláška o organizaci a činnosti
jednotek požární ochrany) bude požadováno např. autorádio, klimatizace a
topení do druhé řady sedadel, výškově nastavitelný volant a sedačky v první řade
sedadel automobilu, vybavení analogovou radiostanicí a ručními radiostanicemi
a úchyty pro ně a odsouhlasenou výbavou pro zvládání základních situací při
práci JSDH v oblasti ohrožení a evakuace osob, odstraňování živelních katastrof
a překážek na pozemních komunikacích, automobil bude vybaven certifikátem,
vydaným pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou. Odsouhlasené detailní
podmínky jsou k nahlédnutí na OÚ pod čj. OC- 242/2016.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Ing. Prener)
4. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2017
Starostka předložila zastupitelstvu návrh na hospodaření obce v prvním čtvrtletí roku
2017 dle rozpočtového provizoria následovně: výdaje leden 2017 – 500.000 Kč,
výdaje únor 2017 – 500.000 Kč, výdaje březen 2017 - 500.000 Kč. Výdaje prvního
čtvrtletí roku 2017 činí celkem 1.500.000 Kč.
Usnesení č. 89/13/2016
Zastupitelstvo předložený návrh projednalo a ukládá starostovi zveřejnit návrh
rozpočtového provizoria dle zákona.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Návrh na převod prostředků z dotačního účtu v ČNB na spořící bonusový účet o
KB a.s., a schválení takto vzniklé rozpočtové změny
Starostka předložila zastupitelstvu k projednání návrh na převod prostředků ve výši
300.000,-Kč z dotačního účtu v ČNB na spořící bonusový účet o KB a.s., a schválení
takto vzniklé rozpočtové změny.
Usnesení č. 90/13/2016
Zastupitelstvo návrh projednalo a odsouhlasilo převod prostředků ve výši
300.000,-Kč z dotačního účtu obce Čakov v ČNB na spořící bonusový účet obce
Čakov u KB a.s., a schvaluje takto vzniklou rozpočtovou změnu, která se
promítne v rozpočtovém opatření č. 10.
Pro : 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Návrh na vyřazení některého nepotřebného a starého majetku obce
Předseda kontrolní komise informoval zastupitele, že na základě usnesení
č.84/12/2016 byla provedena předběžná dílčí inventura movitého majetku obce na
stav k 31.10.2016. Byl vytvořen seznam movitého majetku, navrženého k vyřazení a
likvidaci z důvodu, nefunkčnosti, zastaralosti, nepotřebnosti. Tento seznam je
nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 91/13/2016
Zastupitelstvo schvaluje předložený seznam majetku k vyřazení a likvidaci, který
je nedílnou součástí zápisu.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Úprava podmínek pro zařazení žadatelů do Evidence pro samo těžbu dřeva v
obecním lese a pro přidělení a prodej vyzdravěného dřeva po těžbě.

Starostka předložila zastupitelstvu návrh na vytvoření přesnějších podmínek pro
zařazování žadatelů do Evidence pro samo těžbu dřeva v obecním lese a pro přidělení
a prodej vyzdravěného dřeva po těžbě. O podmínkách byla vedena rozprava.
Usnesení č. 92/13/2016:
Zastupitelstvo vedlo rozpravu o jednotlivých podmínkách pro zařazování
žadatelů do Evidence pro samo těžbu dřeva v obecním lese a pro přidělení a
prodej vyzdravěného dřeva po těžbě. Podmínky budou přehledně zpracovány a
odsouhlaseny na příštím zasedání zastupitelstva.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Informace o projektu pořízení kompostérů pro občany k zapůjčení
Starostka informovala zastupitele o podrobnostech projektu pořízení kompostérů pro
občany z dotačních prostředků OPŽP. Žádost bude podávána DSO Blanský les, jehož
je naše obec členem. Dle podmínek dotačního programu OPŽP bude dotace v případě
úspěchu poskytnuta ve výši 85 % z celkových nákladů projektu, zbylý podíl vlastních
zdrojů, tj. 15% si mezi sebe rozdělí dle objednaných kusů obce, které se do projektu
přihlásili. Obec Čakov požadovala pro své občany dle provedeného předběžného
průzkumu 30 kompostérů. V projektu je počítáno s nákupem silnostěnných plastových
kompostérů, rozebíratelných z více stran, se systémem vnitřního provzdušňování a
víkem o objemu min. 1000 l, životnost min. 15 let, odolnost vůči změnám počasí
v předpokládané ceně do 4.500,-Kč s DPH. Pořízené kompostéry budou trvale žijícím
občanům (přihlášeným na základě předběžné ankety) na dobu 5 let „zapůjčeny“ na
základě právního aktu s DSO Blanský les zdarma s podmínkou používání kompostéru
po dobu udržitelnosti projektu tj. 5 let a poté budou převedeny do majetku občanů.
Žádost bude podána vybraným pověřeným zpracovatelem do 30. 11. 2016, příspěvek
na zpracování žádosti a provedení výběrového řízení bude rovnou měrou rozpočten
mezi jednotlivé obce a nepřesáhne 9.000,-Kč na jednu obec. Zastupitelstvo bere
informaci na vědomí.
9. Informace o výletu za divadlem Praha
Starostka informovala zastupitele o možnosti návštěvy dvou představení v termínech o
a mezi vánočními svátky. Obojí jsou úspěšné a výpravné muzikály. V jednání jsou
místa na muzikál Mýdlový princ v termínu 26. 12. 2016 z produkce divadla Broadway
anebo Cyrano z produkce divadla Radka Brzobohatého 29. 12. 2016. Rozhodnuto
bude dle výhodnosti míst a možnosti rezervace v tomto týdnu. Nabídka s programem a
podmínky přihlášení a zakoupení dotovaných vstupenek budou občanům nejpozději
do konce listopadu doručeny do schránek. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
10. Informace o průběhu akce Oprava fasády knihovny a klubovny v Čakovci
Starostka informovala o probíhající opravě fasády v Čakovci. Při realizaci akce byly
shledány některé méně práce - nutnost rozebrání přístřešku, dále byly také nalezeny
některé vícepráce, které rozpočet neobsahoval, a to oprava rampy u bočního vchodu
do klubovny a do sklepa klubovny, dodání a montáž bočních dveří, jiná varianta
barevnosti zadní strany fasády (doplnění tmavého soklu i ze zadní strany budovy). Po
započtení méně prací, by navrhované vícepráce neměly přesáhnout 22.000,-Kč
V souvislosti s probíhající opravou fasády klubovny a knihovny v Čakovci starostka
společně s místostarostou navrhují opravu průčelí autobusové garáže v majetku obce
ve shodném stylu, navrhovaný rozpočet ve výši do 11.000,-Kč bez DPH.
Usnesení č. 93/13/2016:
Zastupitelstvo odsouhlasilo navržené méně a vícepráce v hodnotě do 25.000,-_Kč
a odsouhlasilo provedení částečných oprav na průčelí bývalé autobusové garáže
(vedlejšího objektu) v majetku obce ve výši do 13.000,-Kč, vše včetně DPH.
Pro: 5 Proti:0 Zdržel se: 0

11. Informace o rozpočtové opatření č. 9
Starostka informovala zastupitelstvo o schválení rozpočtového opatření č. 9 v rámci
zastupitelstvem svěřené pravomoci. Rozpočtovým opatřením č. 9 se zvyšují původně
plánované příjmy obce o 115.600,-Kč a původně plánované výdaje obce o 30.190,-Kč.
Zastupitelstvo obere informaci na vědomí.
12. Informace o zrušení úředních hodin z důvodu dovolené
Starostka informovala zastupitelstvo o zrušení úředních hodin dne 18. 11. 2016
z důvodu dovolené Informace o zrušení úředních hodin bude zveřejněna obvyklým
způsobem, nutné případy je možné řešit po telefonu, nebo domluvením individuálního
termínu schůzky na tel. 723 872 897 (starosta), 608012350 (místostarosta).
Zastupitelstvo nemá námitek a bere informaci na vědomí.
13. Diskuze, různé – opakované útěky psů v Čakovci
- kácení suché lípy u bývalého obchodu
- využití pozemku obce parc. č. 2557/13 - nevhodné umístění kamenů
a překážek těsně u krajnice vozovky
Možný další termín příštího zastupitelstva 8.12.2016

Konec:

20:00 hod.

Zapisovatel:

M. Vlk

Zasedání řídil:
Ověřovatelé:

Ing. Lenka Šišpelová

Daniel Peterka
Petr Jílek

Ing. Ladislav Prener

