Zápis č. 18/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 7. 10. 2013
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Ing. Vlk Milan, Bc. Dušák Jan,
Ing. Petrách Filip
Omluven:

Jana Jabůrková

Hosté:

Mgr. Radek Tušl

Začátek:

19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že jsou přítomni
pět 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 seznámila přítomné s programem jednání:










Oprava brány bývalé fary čp. 20
Informace o pochybení účetní obce a žádost o nastavení splátkového
kalendáře na náhradu škody
Výše úhrady za svoz popelnic u právnických osob a fyzických osob,
které podnikají
Projednání nabídek na zpracování pasportu komunikací
Projednání aktualizace pojistné smlouvy na komplexní pojištění
majetku a odpovědnosti za škodu s Českou Pojišťovnou, a.s.
Informace o jmenování zapisovatele okrskové volební komise a o
stanovení počtu členů okrskové volební komise
Informace o realizaci a ukončení akce Výměna otopného systému
v knihovně v Čakovci
Informace o opravě silnice III/12253 Dobčice-Dubné
Diskuze a různé

1. Starostka seznámila zastupitele s cenovými nabídkami na opravu brány u bývalé fary
čp. 20. Zastupitelstvo odsouhlasilo realizaci opravy vjezdové brány firmou STAVEA,
s.r.o. v hodnotě 53 tis. Kč bez DPH (zděné části) a výrobu nových vrat do této
vjezdové brány firmou Jiří Postl ve výši 50.000,- Kč.
Pro: 5
Proti: 0 Zdržel se: 0
2. Zastupitelstvo bylo informováno o vzniklé škodě při nesplnění povinnosti účetní obce,
spočívající v nezaslání tabulky s údaji o vyplacené mzdě zaměstnance obce na Úřad
práce. Dle podepsané dohody tímto tedy zanikl nárok na zaslání schválené dotace na
zaměstnance za měsíc červenec ve výši 15.000,-Kč. Zároveň zastupitelstvo projednalo
návrh účetní obce k řešení vzniklé situace. Zastupitelstvo odsouhlasilo požadavek obce

o úhradě vzniklé škody v plné výši, avšak formou navrhovanou účetní obce pomocí
splátkového kalendáře za podmínek měsíčních úhrad ve výši 2.500,-Kč po dobu 6
měsíců.
Pro: 4
Proti: 0 Zdržel se: 1
3. Zastupitelstvo projednalo podmínky smlouvy a výši ceny pro právnické a fyzické
podnikající osoby, kteří chtějí využívat obecního systému nakládání s odpady ve
správním obvodu obce Čakov. Cena za využívání obecního systému nakládání
s komunálním odpadem byla stanovena na 1000,-Kč/rok a je splatná vždy k 15.3.
běžného roku.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Starostka informovala zastupitele o dvou cenových nabídkách na zpracování pasportu
komunikací od firmy Pavel Mareš, IČO:745 19 123 ve výši 9.800,- bez DPH a Ing.
Martin Vacke, IČO: 648 62 097 ve výši 12.200 bez DPH. Zastupitelstvo rozhodlo o
zpracování pasportu komunikací firmou Pavel Mareš za cenu 9.800,-Kč bez DPH.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Starostka předložila zastupitelstvu návrh aktualizované smlouvy na komplexní řešení
pojištění majetku a odpovědnosti Obce Čakov. K aktualizaci došlo vzhledem
k navýšení hodnoty některých nemovitostí jejich opravou a k nutnosti doplnění nového
movitého majetku do smlouvy, dále kvůli zvýšení některých pojistných limitů a
rozšíření odpovědnosti za škodu. Úpravou podmínek smlouvy dojde ke zvýšení
pojistného o 3.922,-Kč, které je kompenzováno možností vyššího pojistného plnění
v případě škodní události a rozšířením případů, za kterých by pojišťovna měla plnit.
Zastupitelé schválili předložený návrh pojistné smlouvy a pověřují starostku jeho
podpisem. Zastupitelé hradí pojistné na své osoby sami.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Starostka jmenovala, dle § 14e odst. 7 zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky v platném znění, zapisovatelem okrskové volební komise pro
předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve
dnech 25. a 26. října 2013 paní Michaelu Bébrovou, Čakov 69. Zastupitelstvo
jmenování uvedeného zapisovatele bere na vědomí.
7. Pověřený zastupitel pan Jan Dušák informoval zastupitelstvo o průběhu a ukončení
realizace akce „Výměna otopného systému v knihovně v Čakovci“. Do knihovny byla
nakoupena a instalována peletová automatická interiérová kamna, s tím, že budou
odpojena stávající akumulační kamna s cílem ušetřit na nákladech za elektrickou
energii a zlepšit podmínky v knihovně. Tato akce byla financována za pomoci dotace
z POV Jihočeského kraje.
8. Starostka informovala zastupitele o uzavírkách a objízdných trasách, souvisejících s
plánovanou Modernizací silnice III/12253 Dobčice-Dubné, která bude probíhat od
4.10.2013 – 29.10.2013 ve čtyřech etapách. Osad ve správě Obce Čakov se dotkne
především 3. a 4. etapa, bude uzavírána tato silnice v úseku od zastávky na Horní
Holubovské Baště až téměř po Záboří a poté z Dubného až po první křižovatku v obci
Čakov, objízdné trasy budou přes Holašovice a Jankov v prvním případě a přes
Čakovec a Kvítkovice v případě druhém. Uzavírky i objízdné trasy mají být
samozřejmě značeny dopravním značením dle zaslaných plánků, vše bude zveřejněno
na hlavní vývěsce obce v Čakově a na internetových stránkách obce. Zastupitelstvo
bere informaci na vědomí.

Konec:

21:00 hod.

Zapisovatel:

Filip Petrách

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jiří Postl

Ing. Milan Vlk
Bc. Jan Dušák

