Zápis č. 17/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 23. 9. 2013
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Jabůrková Jana, Ing. Vlk Milan
Omluven: Bc. Dušák Jan, Ing. Petrách Filip
Hosté:

Mgr. Radek Tušl

Začátek:

19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že jsou přítomni
čtyři zastupitelé a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že
zapisujícím bude Jana Jabůrková a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní
členové zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámila přítomné s programem jednání:







Žádost o pronájem obecních pozemků za účelem zemědělské činnosti
Návrh na zajištění rozvozu obědů seniorům v obci
Kulturní akce říjen - návrhy
Informace o probíhající realizaci opravy místních komunikací
Informace o probíhající rekonstrukci fary
Diskuze a různé

1. Zastupitelstvo projednalo žádost o pronájem obecních pozemků – orné půdy
soukromého zemědělce V. Sládka, bytem Holubovská Bašta 10, 373 84 Dubné, IČO:
48199974 čj: OC-218/2013. Zastupitelstvo rozhodlo z důvodu možnosti lepší nabídky
o podání výpovědi z nájemní smlouvy stávajícímu nájemci ZD Skalka. Jedná se o
obecní pozemky k.ú. Čakov par.č. 965/6, 762/1, 964/7, 964/3, 969, 955/6, 944/17, které
se nachází v blízkosti Holubovské Bašty. Po doručení této výpovědi bude vypsán a
zveřejněn na úřední desce nový záměr pronájmu výše uvedených pozemků.
Pro: 4
Proti: 0 Zdržel se: 0
2. Starostka předložila zastupitelstvu návrh na zajištění dovážky obědů jako sociální
služby pro občany. Jednalo by se o dovážku obědů z restaurace v Záboří za cenu 70,Kč včetně polévky, výběr ze dvou jídel, doprava a rozvoz bude zajištěn zaměstnancem
obce zdarma v rámci sociálních služeb pro občany. Zastupitelstvo odsouhlasilo tento
návrh a pověřilo F. Petrácha a J. Jabůrkovou zpracováním a distribucí informace a
přihlášky v jednom pro všechny zájemce, kteří by chtěli službu využívat.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

3. Zastupitelstvo projednalo termín a program Vítání občánků 2013. Vítání občánků se
bude konat 11.10.2013 od 15:00 hod v budově MŠ a OÚ v Čakově. Dále byly
odsouhlaseny dary pro vítané občánky a jejich rodiče v podobě certifikátu na
osvobození od poplatků z komunálního odpadu, služeb profesionálního fotografa,
květiny a drobných dárků v hodnotě do 300,-Kč/dítě.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dále byly zastupitelstvem projednány diskutovány návrh Výlet za divadlem do Prahy.
Bylo odsouhlaseno, že nejprve bude zjištěn zájem o zlevněné vstupné ze
strany
občanů a podle zájmu bude rozhodnuto o zajištění dopravy a konání celé akce.
Proti: 0

Pro: 4

Zdržel se: 0

4. Dále bylo zastupitelstvo informováno o probíhajících opravách místních komunikací.
V minulém týdnu byl položen nový asfaltový koberec úseku místní komunikace od
rozcestí na dolní Holubovskou Baštu k mostu na Žabovřesky. Opravy by měly dále
pokračovat v následujících dvou týdnech v úsecích Čakov náves a komunikace
k Dolnímu rybníku, Čakovec náves, nástup zastávky v Čakově. Zastupitelstvo bere
informaci na vědomí.
5. Starostka informovala zastupitelstvo o probíhající realizaci výměny oken v budově
bývalé fary. Tento týden by měla být okna hotova z výroby a přivezena k montáži,
stará okna byla v minulém týdnu vybourána a probíhají práce na připravení stavebních
otvorů pro montáž nových oken. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Konec:

21:00 hod.

Zapisovatel:

Jana Jabůrková

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jiří Postl

Ing. Milan Vlk

