Zápis č. 14/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 9.7.2012
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Ing. Filip Petrách, Jiří Post,
Jana Jabůrková, Bc. Jan Dušák.
Omluven:
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 Bc. Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové
zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:
 Opravy mostku v Čakovci
 Návrh nové výše odměny místostarostovi obce
 Nové kolo výběrového řízení na projektovou dokumentaci dostavby kanalizace
a ČOV v Čakově a v Čakovci
 Informace o prořezávání stromů
 Informace o brigádě na farském dvoře
 Žádost o posunutí dopravního značení
3. Starostka informovala zastupitele, že v důsledku bleskové povodně, která proběhla
Čakovcem ve čtvrtek 5.7.2012 bylo znovu otevřeno přímo na místě jednání o opravě a
zvýšení mostku v Čakovci viz. žádost č.j. 105/2012. Podrobné informace o šetření a jednání
přímo na místě podal zastupitelstvu místostarosta obce a zastupitel Bc. Jan Dušák.
Zastupitelstvo prodiskutovalo znovu celou záležitost a rozhodlo, po předjednání celé
záležitosti s dotčenými občany na místě místostarostou a zastupitelem J. Dušákem, že obec
ponese náklady spojené s pořízením a pokládkou panelů, ostatní náklady spojené s opravou
mostku zajistí svépomocí občané, kteří mostek nejvíce využívají.
Pro:

5

Proti: 0 Zdržel se: 1 (F. Petrách)

4. Na návrh místostarosty zastupitelstvo projednalo a schválilo novou výši odměny
mistostarosty, vyplývající z ukončení zástupu starostky Ing. Lenky Šišpelové, a to 2.850,-Kč.
Novou výši odměny schválilo zastupitelstvo obce zpětně od 1.6.2012.
Pro:

6

Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo nové kolo výběrového řízení na vypracování
projektové dokumentace na dostavbu a rekonstrukci kanalizace a výstavbu ČOV v Čakově a
Čakovci. Zastupitelé schválily vyhlášení nové Výzvy k podání cenových nabídek na pondělí
16.6. 2012 dle platné právní legislativy pro zakázky malého rozsahu a vnitřní směrnice obce
Čakov.
Pro:

5

Proti: 0 Zdržel se: 1 (F. Petrách)

6.

Starostka informovala zastupitele, že do konce měsíce července proběhne v Čakově a
Čakovci odborné ošetření vzrostlých stromů na obecních pozemcích odbornou firmou.
Prořezané větve budou nabídnuty občanům obce volně k odběru formou rozhlasové
relace a oznámení na úřední desce. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.

7.

Starostka informovala zastupitele o průběhu brigády na farském dvoře. Brigády se
zúčastnilo cca 17 osob a do dvanácti hodin se podařilo dokončit většinu
naplánovaných prací. Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí a děkuje
všem zúčastněným za jejich důležitou pomoc při úklidu významné nemovité kulturní
památky obce.

8.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost Jana Dušáka na posunutí dopravního
značení „začátek a konec obce Čakov“ o cca 150 m, na hranici zastavitelného území
obce, na silnici č. III/14319 /směrem na Čakovec/ z důvodu vybudování dopravního
připojení zastavitelného území a zlepšení dopravně bezpečnostní situace v daném
místě při výjezdu z parkoviště hřbitova. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce
zahájením potřebných jednání s odborem dopravy.

Pro:

6

Proti: 0 Zdržel se: 0

Konec: 21:45 hod.
Zapisovatel:

Bc. Jan Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jana Jabůrková
Ing. Milan Vlk
Ing. Filip Petrách
Jiří Postl

