Zápis č. 19/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 24. 9. 2012
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Ing. Filip Petrách, Jiří Postl,
Jana Jabůrková.
Omluven: Bc. Jan Dušák
Hosté: Mgr. Radek Tušl
Začátek: 20:00 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 Ing. Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové
zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:







Dotace na rekonstrukci objektu bývalé fary ze strategického plánu LEADER
MAS Blanský les – Netolicko o.p.s.
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do krajských
zastupitelstev ve dnech 12. – 13.10.2012
Informace o vyúčtování za elektrickou energii společnosti E.ON pro
šest míst spotřeby (Čakovec a Holubovská Bašta)
Informace o realizaci projektu DSO Blanský les na dovybavení budov
občanské vybavenosti
Žádost o pronájem obecních pozemků
Diskuze – různé

3. Starostka informovala zastupitelstvo o možnostech využití prostředků ze Strategického
plánu LEADER 2008 – 2013 MAS Blanský les – Netolicko, kde výše dotace (ze
způsobilých výdajů) může být až 90%. Maximální výše dotace je 500.000,-Kč. Vzhledem
k termínu vyhlášení výzvy zastupitelstvo zpětně schvaluje podání žádosti do tohoto
programu FISCHE 5 – Rozvoj s projektem Rekonstrukce bývalé fary v Čakově – výměna
oken v celkové výši 443.282,-Kč způsobilých výdajů.
Pro: 5 Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Starostka jmenovala, dle § 17 odst. 6 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí v platném znění, zapisovatelem okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva
kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 paní Mgr. Danu Paurovou. Zastupitelstvo bere
na vědomí zprávu o jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do
zastupitelstva kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012.

5. Starostka seznámila zastupitelstvo s vyúčtováním za odběr elektřiny z 6-ti odběrných
míst Čakovec a Holubovská Bašta (bývalý hostinec Čakovec, chodba knihovny Čakovec,
knihovna Čakovec, veřejné osvětlení Čakovec, veřejné osvětlení Horní a Dolní
Holubovská Bašta) v odečtovém období od 23.7.2011 do 8.8.2012. Součtová faktura za
uvedená odběrná místa činí 46.375,03 Kč. Přeplatek k odvedeným zálohám činí 4.265,- Kč
a pro další odečtové období stanovila firma E.ON Energie čtvrtletní zálohy ve výši
13.620,-Kč. Informaci bere zastupitelstvo na vědomí.
6. Starostka informovala zastupitele o realizaci projektu DSO Blanský les na dovybavení
budov občanské vybavenosti. Celková dotace ve výši 600.000,-Kč byla rozdělena stejným
dílem mezi 16 obcí svazku na, Obec Čakov tedy obdržela dotaci ve výši 37.500,-Kč. Po
výběru dodavatele byla upřesněna částka za požadované vybavení pro potřeby obce
na celkovou výši 78.980,-Kč, což je o 8.980,-Kč více než byla zastupitelstvem schválená
čáska ze dne 20.8.2012. Zastupitelstvo schvaluje tuto zvýšenou částku na nákup
diaprojektoru, plátna a ozvučovací techniky.
Pro: 5 Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Obec Čakov obdržela žádost o pronájem zemědělské půdy obce Čakov za účelem
zemědělské výroby od soukromých zemědělců Václava Sládka, bytem Holubovská Bašta
10, a Jiřího Reitingera, bytem Holubovská Bašta 6. Zastupitelstvo bere žádost na vědomí
a vyzývá žadatele k doplnění náležitostí týkajících se pronájmu pozemků (parc. čísel
pozemků, které si žadatelé chtějí pronajmout a jejich celkovou výměru a žadateli
nabízené podmínky pronájmu).
Pro: 5 Proti: 0

Zdržel se: 0

Konec: 21:30 hod.
Zapisovatel:

Ing. Filip Petrách

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jana Jabůrková
Ing. Milan Vlk
Jiří Postl

