Zápis č. 1/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10. 1. 2011
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Borovka Jan, Ing. Vlk Milan, Ing. Šišpelová Lenka, Postl Jiří,
Bc. Dušák Jan, Jabůrková Jana, Ing. Petrách Filip

Omluven:
Hosté:
Začátek : 19:30 hodin
Projednáno:
1. Starostka Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, ţe je přítomno sedm
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, ţe zapisujícím
bude Filip Petrách. A ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové
zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:







Projednání ţádosti č.j. 14/2011 SDH Čakov, Čakov 39, 373 84
Dubné o povolení posezení , které se bude konat 4. února 2011
v místním pohostinství „U Sládků“ a o finanční příspěvek na
zakoupení tomboly či jiných nákladů souvisejících s posezením
Projednání odloţené ţádosti č.j. 312/2010 p. V. Mikeše, Čakov čp.
61, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku KN
1535/7 v k.ú. Čakov
Projednání ústní ţádosti č.j. 18/2011 pí. Čermákové, Čakovec
čp.26, uvolnění z funkce knihovníka a o předání potřebných
dokladů a dokumentů a spravovaného majetku, v co moţná
nejkratším termínu jiné pověřené osobě, informace o ročním výkazu
o knihovně
Rozprava o potřebě zajištění úklidu a údrţby obecních prostranství
případným novým zaměstnancem obce

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Zastupitelstvo projednalo ţádost č.j. 14/2011 SDH Čakov , Čakov 39, 373 84 Dubné o
povolení posezení, které se bude konat 4. února 2011 v místním pohostinství „U
Sládků“ a to takto:
a) Zastupitelstvo povoluje ţádost č.j. 14/2011 SDH Čakov, Čakov 39, 373 84
Dubné o povolení posezení, které se bude konat 4.února 2011 v místním
pohostinství „U Sládků“ od 20 hod do 3 hod dalšího dne.
b) Zastupitelstvo schvaluje ţádost o finanční příspěvek na zakoupení tomboly
příp. na jiné náklady související s posezením ve výši do 2.000,- Kč
Pro : 7

Proti : 0 Zdržel se : 0

4. Zastupitelstvo projednalo ţádost č.j. 312/2010 p. V. Mikeše o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les na pozemcích KN 1535/7 k.ú. Čakov. Ţádosti se nevyhovuje,
protoţe nebyl shledán dostatečný důvod pro pokácení všech vyznačených 25 stromů.
Zastupitelstvo se dohodlo, ţe bude provedeno kácení pouze suchých stromů, které
značně zasahují nad uvedené pozemky č. 1578/28 a 1578/15. Tyto stromy budou
určeny obcí k samotěţbě dle starostou vedeného pořadníku.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

5. Zastupitelstvo bylo seznámeno s ročním výkazem o knihovně a projednalo ústní ţádost
č.j. 18/2011 pí. Čermákové, Čakovec čp.26, o uvolnění z funkce knihovníka
k nejbliţšímu moţnému termínu, případní zájemci o funkci knihovníka, nechť se
přihlásí na obecním úřadě nebo na mobilním telefonu pí. starostky.

Pro : 7

Proti : 0 Zdržel se : 0

6. Dále bylo jednáno o potřebě zajištění úklidu a údrţby obecních prostranství případným
novým zaměstnancem obce. Bylo schváleno, ţe bude přijat nový zaměstnanec obce,
který bude mít na starosti úklid a údrţbu obecních prostranství a plnit úkoly zadané mu
starostou obce.
Starostka obce informovala zastupitele o zájmu p. Hejdy o pracovní poměr na obci a
dále o moţnosti vyuţití programu ÚP na dotaci veřejně prospěšných prácí.
Zastupitelstvo pověřilo starostku zjištěním všech dostupných informací k danému
tématu pro další postup při rozhodování zastupitelstva.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se: 0

Konec:

22:30 hod.

Zapisovatel :

Ing. Filip Petrách

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Ing. Milan Vlk
Jiří Postl

Jan Borovka
Jana Jabůrková

Jan Dušák

