Zápis č. 20/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 17. 10. 2011
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Borovka Jan, Ing. Petrách Filip,
Ing. Šišpelová Lenka, Postl Jiří, Bc. Dušák Jan
Omluven: Jabůrková Jana, Ing. Vlk Milan
Hosté:
Začátek : 19:00 hodin
Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno
všech 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 seznámil přítomné s programem jednání:
 Projednání nabídky firmy E-ON na zafixování cen energie pro rok
2012 pro veřejné osvětlení
 Projednání grantových smluv s Krajským úřadem – Jihočeského
kraje na poskytnutí dotace z krajského grantového programu
obnovy venkova na akce „Oprava a rekonstrukce VO v Čakově“
a „Oprava a údržba čekáren v obci Čakov“
 Projednání a schválení termínu kulturních akcí listopad 2011
 Projednání uspořádání humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
 Projednání a schválení likvidace některých starých nepotřebných
věcí z majetku obce
 Informace o změně výpůjčních hodin v knihovně v Čakovci
 Informace o ukončení akce „Oprava a rekonstrukce veřejného
osvětlení v Čakově“
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Starostka seznámila zastupitelstvo s časově omezenou nabídkou firmy E.ON na
zafixování nabízených cen elektřiny na rok 2012 u čtyř zbývajících odběrných míst Obce
Čakov – jedná se o veřejné osvětlení. Jedná se o zafixování ceny pro veřejné osvětlení ve
výši 1295 Kč/MWh bez DPH a daně za elektřinu + 48,-Kč měsíčně bez DPH stálého platu
měsíčně. Nynější cena tohoto produktu do konce roku 2011 je 1280 Kč/MWh.
Zastupitelstvo schválilo zafixování ceny pro rok 2012.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
4. Starostka seznámila zastupitelstvo obce se smlouvami, které byly zaslány
z Jihočeského kraje – krajského úřadu na základě příslibu přidělení dotace z grantového
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na realizované akce „Oprava a údržba
čekáren v Čakově“ a „Oprava a rekonstrukce VO v Čakově“. Zastupitelstvo schválilo obě
tyto smlouvy a pověřilo starostku podpisem obou smluv.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo předběžné termíny kulturních akcí na měsíc
listopad, pořádaných za podpory OÚ v Čakově, a to:
5.11.2011 – lampionový průvod

11. nebo 12.11.2011 – ochotnické divadelní představení
19.11.2011 – setkání seniorů
26. nebo 27.11.2011 – rozsvěcení vánočního stromu
Upřesnění termínu jednotlivých akcí a podrobnosti k těmto akcím budou vždy veřejnosti
dány obvyklým způsobem na vědomí minimálně 14 dní před konáním akce.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním humanitární sbírky pro „Diakonii Broumov“
a to v uvedených termínech :
 v Čakově 4. listopadu 2011 od 17 do 18 hod. v budově bývalého obchodu
 v Čakovci 1.listopadu 2011 od 18 do 19 hod. do chodby místní knihovny
(Čakovec 15)
Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby letákem Diakonie Broumov do 19.10.2011 výše
uvedené termíny zveřejnil společně s uvedením sbíraných věcí.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Předseda finanční komise Filip Petrách seznámil zastupitelstvo se seznamem věcí,
které byly z důvodu nepotřebnosti, stáří a opotřebení zlikvidovány 16.10.2011, nebo jsou
navrženy k likvidaci pro sběr použitých elektrozařízení a železa pro SDH Čakov z objektu
čp. 10 (budova bývalé knihovny, holiče a mandlu v Čakově). Zastupitelstvo bere na
vědomí likvidaci tohoto majetku.
8. Zastupitelstvo projednalo návrh knihovnic na zrušení pátečních výpůjčních hodin
v knihovně v Čakovci z důvodu nízkého zájmu čtenářů v tomto dni. Zastupitelstvo na
základě předložené statistiky rozhodlo o zrušení páteční výpůjční doby s tím, že úterní
výpůjční doba bude prodloužena od 17 hod do 19.30 hod.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
9. Starostka informovala zastupitele o ukončení akce „Oprava a rekonstrukce veřejného
osvětlení v Čakově“ protokolárním převzetím díla dne 14.10.2011. Nad rámec požadované
výměny byla ještě provedena přeložka kabelového vedení na zapojení vánoční výzdoby.
Starostka informovala zastupitele o nabídce pana Douška na provedení nezávazné světelné
zkoušky nasvícení kostela v Čakově, která by mohla být realizována na příštím zasedání
zastupitelstva obce dne 31.10.2011.
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