Zápis č. 15/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 8.8. 2011
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Ing. Vlk Milan, Ing. Šišpelová Lenka, Ing. Petrách Filip,
Borovka Jan, Jabůrková Jana, Bc. Dušák Jan

Omluven:

Jiří Postl

Hosté:
Začátek:

19:00 hodin

Projednáno:
1. Starostka Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno
6 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 navrhovaným programem jednání:
 Projednání návrhu Jednacího řádu zasedání zastupitelstva obce
Čakov
 Projednání žádosti čj. 177/2011 p. Jiřího Kadlece o zařazení
požadované změny půdní kultury na pozemku KN č. 890/46 z orné
půdy na plochu pro bydlení do projednávání návrhu Územního
plánu sídelních útvarů Obce Čakov
 Projednání předložených nabídek v rámci výběrového řízení
zakázek malého rozsahu pro akci „Veřejné osvětlení Čakov –
opravy a rekonstrukce“
 Projednání předložených nabídek v rámci výběrového řízení
zakázek malého rozsahu pro akci „Oprava a údržba čekáren“
 Schválení nového podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů
o zaměstnání na Úřad práce
 Zpráva z jednání svazku Blanský les o získání dotace na
dovybavení dětských hřišť, projednání účasti na tomto projektu.
 Návrh na opravu místní komunikace v Čakovci.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh Jednacího řádu zasedání zastupitelstva
Obce Čakov. Schválený návrh bude zaslán ke konzultaci na Odbor dozoru a kontroly
veřejné zprávy České Budějovice.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

4. Zastupitelstvo projednalo žádost čj. 177/2011 p. Kadlece, bytem náměstí Míru 241,
373 44 Zliv na zakreslení změny půdní kultury na pozemku KN č. 890/46 z orné půdy
na plochu pro bydlení v k.ú. Čakovec do návrhu ÚPSÚ Obce Čakov. Zastupitelstvo
odsouhlasilo zařazení této plochy do návrhu ÚPSÚ jako plochy pro bydlení.
Zastupitelstvo pověřilo starostku obce se sepsáním smlouvy o dílo s žadatelem, za
stejných podmínek jako bylo již uzavřeno se žadateli v předchozím kole při zadávání
návrhu ÚPSÚ tj. za ceny změna plochy pozemku na plochu pro bydlení – 3Kč/m2.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Pro realizaci akce „Veřejné osvětlení Čakov – opravy a rekonstrukce“, na kterou byla
schválena dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011,
projednalo zastupitelstvo předložené aktualizované nabídky dle požadavků
zastupitelstva od následujících firem:
a) Pavel Doušek – veřejné osvětlení, Borová 25, Český Krumlov – nabídka
267.174,-Kč
b) J.D. Rozhlasy s.r.o., Zemědělská 500, Rožnov pod Radhoštěm – nabídka
255.052,-Kč
c) František Petrách “Služby”, Čakov 49 – nabídka 327.549,-Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Zastupitelstvo vybralo k realizaci akce „Veřejné osvětlení Čakov – opravy a
rekonstrukce“ nabídku firmy Pavel Doušek – veřejné osvětlení a pověřilo starostku
uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou. Nabídky byly posuzovány s ohledem na
cenovou úroveň, na nabízené provedení a reference firmy.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Pro realizaci akce „Oprava a údržba čekáren“, na kterou byla schválena dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011, projednalo zastupitelstvo
předložené nabídky dle požadavků zastupitelstva od následujících firem:
a) STAVEA plus s.r.o., Záboří 4, 373 84 Dubné – nabídka 294.192,-Kč
b) František Petrách “Služby”, Čakov 49 – nabídka 286.397,-Kč
Pro nesplnění zadání byla vyřazena firma Jan Pokorný, Holubov 189, 382 03 Křemže –
nabídka 209.835,-Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Zastupitelstvo vybralo k realizaci akce „Oprava a údržba čekáren“ nabídku firmy
František Petrách “Služby”, Čakov 49. Nabídky byly posuzovány s ohledem na
cenovou úroveň, na nabízené provedení a reference firmy. Z důvodu výše schálených
finančních prostředků na tuto akci, bude realizována pouze oprava zastávek
„Vimperská“ a zastávka „Ve vsi“. Zastupitelstvo pověřilo starostku uzavřením
smlouvy o dílo s touto firmou.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Zastupitelstvo projednalo návrh starostky na podání nové žádosti o příspěvek na
vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů
o zaměstnání na Úřad práce z důvodu udržení a prodloužení příspěvku na zaměstnance
obce v oblasti péče o veřejnou zeleň a vzhled obce p. Mariána Véna až do případného
možného termínu 29.2.2012. Zastupitelstvo schválilo podání této žádosti tak, aby bylo
možné tento příspěvek co nejdříve znovu čerpat.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

8. Starostka informovala zastupitelstvo, že svazek Blanský les získal dotaci na
dovybavení dětských hřišť z Programu obnovy venkova. Získaná dotace byla vydělena
počtem obcí zapojených do projektu. Jednotlivé členské obce byly vybídnuty k podání
požadavků na dovybavení dětských hřišť, ohlásilo se 13 obcí (včetně obce Čakov) tzn.,
že na každou obec připadla částka dotace na herní prvky ve výši 76.923,-Kč včetně
spoluúčasti, která je 10% + 20% DPH. Co si obce objednají nad tuto částku, doplatí
formou příspěvku na investice na účet svazku. Zastupitelstvo rozhodlo, o nákupu
herních prvků při těchto zvýhodněných podmínkách pro dovybavení hřiště MŠ Čakov
a hřiště ve Vrší maximálně do výše 110 000,-Kč – dodavatel hřiště také poskytne slevu
z katalogových cen ve výši 10%.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
9. Zastupitelé byli seznámeni se špatným stavem veřejné komunikace k Čermákům v obci
Čakovec a zahrnují ji do plánovaných oprav komunikací.

Konec:

22:00

hod.

Zapisovatel:

Filip Petrách

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Ing. Milan Vlk

Jan Borovka
Jana Jabůrková
Jan Dušák

