Zápis č. 19/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 3. 10. 2011
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Borovka Jan, Ing. Petrách Filip, Ing. Vlk Milan,
Ing. Šišpelová Lenka, Postl Jiří, Bc. Dušák Jan
Omluven: Jabůrková Jana
Hosté:

p. Cypro

Začátek : 19:00 hodin
Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno
všech šest zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že
zapisujícím bude Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové
zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:
 Informace o hospodaření v lesích v majetku obce - firma Cypro hospodaření v lesích s.r.o.
 Projednání o změnách ve smlouvě s firmou ASEKOL s.r.o. o
zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich
mobilního svozu
 Informace o udělení souhlasu s přidělením grantu z Grantového
programu na podporu územně plánovací dokumentace a projednání
zaslané smlouvy o poskytnutí grantu
 Informace o nákupu plovoucího čerpadla NIAGARA 1 dle
podmínek schválené dotace z grantového programu Jihočeského
kraje na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů
 Informace o přistavení kontejneru na velkoobjemový a nebezpečný
odpad
 Informace ohledně proběhnuté akce „Svatováclavský sportovní
den“
 Informace o probíhající výměně veřejného osvětlení v Čakově a o
opravě zastávek veřejné autobusové dopravy
 Nabídka portálu cestujemepocr.cz
 Informace o změně výpůjčních hodin v knihovně v Čakovci
 Projednání návrhu vyřazení a likvidace starých nepotřebných věcí
z majetku obce.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Zastupitelstvo vyslechlo zprávu o hospodaření v lesích v majetku obce, kterým je
pověřena firma Cypro-hospodaření v lesích s.r.o. Zastupitelstvo schválilo těžbu dřeva,
které je k tomu určeno hospodářským plánem o celkovém množství cca. 130 m3. Dohodlo
se, že obec odprodá stromy na stojato firmě Cypro-hospodaření v lesích s.r.o. za
přislíbenou cenu: smrk 1200,- Kč/m3 a borovice 1000,-Kč/m3. Kontrolou těžby je pověřen
Ing. Milan Vlk.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

4. Starostka seznámila zastupitelstvo obce se změnami ve Smlouvě o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu. V této oblasti dochází
k organizačním změnám, kdy platby nebudou nově vypláceny obcím, ale přímo smluvním
dopravcům elektrozařízení a to v závislosti na množství odebraných elektrozařízení a
nikoli paušálně jako dosud. Dopravci zajistí přepravu elektrozařízení z obcí do svých
skladů. Zastupitelstvo zpětně schvaluje uzavření nové smlouvy za výše změněných
podmínek.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Starostka podala zastupitelstvu zprávu o obdržení souhlasu s přidělením grantu v
zastupitelstvu Jihočeského kraje z Grantového programu na podporu územně plánovací
dokumentace. Zastupitelstvo projednalo a schválilo přiloženou smlouvu o poskytnutí
grantu, aby Jihočeským krajem mohla být po schválení územní dokumentace poskytnuta
dotace na náklady vynaložené na tuto dokumentaci ve výši 162.000,-Kč
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Starostka informovala zastupitelstvo o nákupu plovoucího čerpadla NIAGARA 1
v souladu s podmínkami schválené dotace z grantového programu Jihočeského kraje na
podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů. Cena čerpadla byla 30.000,- Kč, z čehož
obdržená dotace od kraje byla ve výši 20.000,-Kč.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Dále byl zastupitelstvu upřesněn termín přistavení kontejneru na velkoobjemový a
nebezpečný odpad. Kontejner bude k využití pro všechny občany ze správního obvodu
obce ve dnech 15. a 16. 10. 2011. Oznámení o přistavení kontejneru bylo již vyvěšeno na
úřední desce a bude oznámeno i místním rozhlasem.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
8. Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem akce Svatováclavský sportovní den,
která proběhla pod záštitou obecního úřadu 28.10.2011 Akce byla sponzorována
společností E-ON a Budějovickým Budvarem, zúčastnilo se jí 47 dětí a cca kolem 90
dospělých. Podrobnosti a fotogalerii bude umístěna do konce října na stránkách
www.cakov.cz.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
9. Informace o probíhající výměně veřejného osvětlení v Čakově a o opravě zastávek
veřejné autobusové dopravy.
Akce Veřejné osvětlení by měla být dokončena do 7.10.2011
Akce Autobusové zastávky bude započata 4.10.2011
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
10. Nabídka portálu cestujemepocr.cz
Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou a rozhodlo se neúčastnit z důvodu malé
viditelnosti webu cestujemepocr.cz
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
11. Informace o plánovaných údržbách v knihovně a v klubovně v Čakovci.
Zastupitelstvu byla předložena nabídka na výmalbu a výměnu koberce od firmy Josef
Klenc - CLEAN v knihovně s plánovanou realizací do konce roku 2011. Nabídka a
realizace byla zastupitelstvem schválena.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

12. Projednání návrhu na vyřazení nepotřebných věcí z majetku obce.
Vyřazováním byl pověřen Ing. Filip Petrách a Ing. Lenka Šišpelová. Do příštího zasedání
zastupitelstva bude předložen seznam věcí k vyřazení.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Konec:

22:00

hod.

Zapisovatel:

Bc. Jan Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Ing. Milan Vlk

Jan Borovka
Jiří Postl
Ing. Filip Petrách

