Zápis č. 15/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 8.9. 2014
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Omluven:
Hosté:
Začátek:

Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Jiří Postl,
Jana Jabůrková, Ph.D. , Bc. Jan Dušák

Ing. Filip Petrách Ph.D.
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 Milan Vlk a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva
mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:







Návrhy na úpravu dopravního značení ve správním obvodu obce
Čakov
Informace o přistavení kontejneru na velkoobjemový a nebezpečný
odpad
Informace o jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro
volby do zastupitelstev obcí konaných 10. – 11. října 2014
Termín a program kulturní akce Čakovské prkno – přehlídka
amatérského divadla
Čakovský občasník – září 2014
Diskuze – různé

3. Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhy na úpravu dopravního značení v obci
Čakov, vyplývající z požadavků a námětů občanů obce Čakov. Jedná se o následující
tři úpravy:
a) postupné snížení rychlosti při příjezdu do Obce Čakov směrem od Čakovce
z 90km/h na 80km/h a 50km/h při průjezdu vozidel kolem hřbitova v obci Čakov
b) osazení dopravní značky průjezd zakázán všem vozidlům přes náves obce Čakov
od křižovatky s hlavní silnicí na Lhenice po křižovatku s hlavní silnicí na Jankov
c) umístění značky Zóna 30 na obecní komunikaci v zástavbě rodinných domů „Ve
Vrší“
Zastupitelé se dohodli, projednat tyto body, společně s občany na veřejné schůzi.
Termín veřejné schůze ohledně úpravy dopravního značení v obci Čakov byl stanoven
na pondělí 29.9.2014 od 19:00 hod v pohostinství U Sládků.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Dále starostka informovala o termínu přistavení kontejneru na velkoobjemový a
nebezpečný odpad pro občany ze správního obvodu obce Čakov. Kontejner bude
přistaven v termínu od 17. – 19.10.2014, kontejner bude přistaven pod májku na náves
v Čakově. Zastupitelstvo opět žádá občany, aby třídili odpad, který chtějí uložit do
kontejneru tak, aby elektroniku a železo dávali na otevřený dvůr obecního úřadu a ne
do kontejneru, jelikož bude určen k druhotnému využití a přinese tím nějaké finanční
prostředky pro SDH Čakov a Obec Čakov. Naopak v kontejneru nebude zbytečně
zabírat místo a nebude za něj také zbytečně placeno.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Starostka seznámila zastupitele, že byl v zákonem stanovené lhůtě, dne 30.8.2014
jmenován zapisovatel okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí
konaných 10. – 11. října 2014, a to slečna Blanka Sládková, bytem Čakovec 29, 373
84 Dubné. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
6. Starostka seznámila zastupitelstvo s termínem a programem akce Čakovské prkno –
přehlídka amatérského divadla. Akce se koná 19. a 20.9.2014 na farském dvoře.
V průběhu akce vystoupí Divadlo Studna – představení pro děti O princi Jaromilovi,
divadelní soubor eNDe Vrábče - představení pro dospělé Muž sedmi sester, divadelní
spolek Vavřinec Kraselov – Dívčí válka, Taneční skupina Kraselovské karamelky
s přehlídkou historického ošacení a s ukázkou různých druhů tanců (kankán,
charleston, twist) a jiná překvapení. Přesný program bude do konce týdne vyvěšen na
plakátcích a roznesen na letáčcích akce.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Zastupitelstvo schválilo návrh na vydání dalšího čísla Čakovského občasníku, v němž
bude mimo jiné, vymezen i stejný prostor pro možnost představení registrovaných
kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Konec:

21:30 hod.

Zapisovatel:

Ing. Milan Vlk

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jana Jabůrková
Jiří Postl
Bc. Jan Dušák

