Zápis č. 2/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 24. 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:

Mgr. Radek Tušl

Začátek : 19:00 hodin
Projednáno:
1. Starostka Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno sedm
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím
bude Bc. Jan Dušák. 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 a schválení rozpočtového opatření č. 5/2010
Projednání návrhu starostky na nákup obecního zařízení na posyp
komunikací v zimním období
Projednání žádosti č.j. 21/2011 Českého svazu včelařů Čakov o
prosbu o finanční pomoc
Informace o možnosti zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných
s dotací od Úřadu práce v Českých Budějovicích a dále projednání
návrhu starostky na zaměstnání p. Hejdy jako zaměstnance obce na
údržbu a úklid obecních prostranství
Diskuze o chodu knihovny a osobě nového knihovníka

Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 5/2010. Rozpočtovým opatřením
č.5/2010 je předkládáno ke schválení zvýšení příjmů o částku 141.561,-Kč a snížení
výdajů o částku 65.183,60 Kč. Rozpočtové opatření č. 5 je navrhováno jako
přebytkové a k vyrovnanosti stran rozpočtu bude použita položka 8115 (změna stavu
krátkodobých peněžních prostředků), tzn., že bude navýšena rezerva na běžném účtu
obce o částku 206 744,60 Kč. Zastupitelstvo zpětně schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2010 dle paragrafů a položek, jak bylo předloženo k projednání.
Pro : 7

Proti : 0 Zdržel se : 0

4. Zastupitelstvo projednalo návrh starostky na nákup rozmetadla posypových materiálů.
Byl navržen sypač za traktor typu CONE 400 a byl odhlasován nákup.
Pro : 7

Proti : 0 Zdržel se : 0

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost č.j. 21/2011 Českého svazu včelařů Čakov
o prosbu o finanční pomoc. Zastupitelstvo se usneslo o poskytnutí finanční pomoci ve
výši 7 000,- Kč.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se: 0
6. Zastupitelstvo bylo informováno o možnosti zaměstnávání dlouhodobě
nezaměstnaných s dotací od Úřadu práce v Českých Budějovicích a dále projednání
návrhu starostky na zaměstnání p. Hejdy jako zaměstnance obce na údržbu a úklid
obecních prostranství.
Zastupitelstvo odsouhlasilo prozatímní zaměstnávání p Hejdy na dohodu na měsíc únor
2011. Obec dá veřejnosti na vědomí záměr přijmout zaměstnance obce na údržbu a
úklid obecních prostranství, především na jarní a letní období.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se: 0
7. Diskuze o chodu knihovny a osobě nového knihovníka.
Na úřední desce bude znovu zveřejněn záměr přijmout nového knihovníka.
S případnými zájemci bude vedeno osobní jednání o podmínkách vedení knihovny, se
zájmem nadále udržet pravidelný provoz knihovny.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se: 0
Konec:
Zapisovatel :

Bc. Jan Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Ing. Milan Vlk
Jiří Postl

Jan Borovka
Jana Jabůrková
Ing. Filip Petrách

21:00 hod.

