Zápis č. 19/10 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 6. 12. 2010
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:
Omluven:

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

Hosté:

Mgr. Tušl Radek

Začátek : 19:30 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 Jan Dušák. A ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva
mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:
 Schválení programu, organizačních záležitostí a s tím spojených
nákladů akce „Setkání seniorů a důchodců obce“
 Schválení rozpočtového provizoria po bez připomínkovém
zveřejnění návrhu ze dne 11.11.2010
 Schválení zřízení věcného břemene v návaznosti na dokončení
stavby s názvem „Čakovec, par.č.818/7, p. Danovič“
 Schválení zřízení věcného břemene v návaznosti na dokončení
stavby s názvem „Čakovec, pí. Sládkovám, č.p. 889/1 – úprava sítě“
 Projednání a schválení projektů na dotaci z POV Jihočeského kraje
pro realizaci v roce 2011
 Projednání žádosti M. Rybové č.j 299/2010, týkající se výpovědi
z nájmu obecní prodejny
 Projednání a schválení návrhu předsedy finančního výboru Ing. F.
Petrácha na vydání příkazu k provedení inventarizace majetku a
závazků obce a na sestavení inventarizačních komisí
 Projednání a schválení žádosti č.j. 307/2010 p. V. Mikeše, Čakov
čp. 61, který navrhuje stavbu oplocení pastevního areálu na
pozemcích vyznačených v nákresu – jedním z pozemků je i
pozemek obce Čakov č. 1578/5
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem organizace, předběžného programu a
předpokládaných odhadovaných nákladů akce pravidelného „Setkání seniorů a
důchodců “, která se bude konat dne 11.12.2010 od 15hod. Zastupitelstvo akci
schválilo.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Po bezpřipomínkovém zveřejnění návrhu rozpočtového provizoria pro výdaje v I.
čtvrtletí roku 2010 zastupitelstvo tento návrh schvaluje tak jak byl zveřejněn. Výdaje

leden 2011 – 500 000,-Kč , únor 2011 – 500 000,-Kč , březen 2011 – 500 000,-Kč , tj.
celkem výdaje za I. čtvrtletí 2011 – 1.500.000,- Kč dle rozpočtového provizoria.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje smlouvu s E.ON. Distribuce, a.s. na zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu za účelem provozování distribuční soustavy
kabelového vedení za jednorázovou úplatu 2.000,- Kč k dokončené akci „Čakovec,
par.č.818/7, p. Danovič“ na pozemcích ve vlastnictví Obce Čakovec KN 922/4, KN
1000/5, v rozsahu geometrického plánu č. 146-207/2009.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje smlouvu s E.ON. Distribuce, a.s. na zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu za účelem provozování distribuční soustavy
kabelového vedení za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč k dokončené akci „Čakovec,
pí. Sládková, č.p. 889/1 – úprava sítě“ na pozemcích ve vlastnictví Obce Čakovec KN
966/2, KN 964/3, v rozsahu geometrického plánu č. 149-628/2010.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Zastupitelé projednali žádost č.j.299/2010 pí. M. Rybové, týkající se výpovědi z nájmu
obecní prodejny č. 50 z důvodu ukončení činnosti v co možná nejkratším termínu, a to
takto: Zastupitelstvo netrvá na tří měsíční výpovědní lhůtě. Paní Marta Rybová ukončí
svoji činnost v obecní prodejně 31.12.2010.
Zastupitelé se rozhodli zveřejnit záměr obce znovu pronajmout obecní prodejnu č.50,
případní zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě v úředních hodinách nebo na
mobilním telefonu paní starostky.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
8. Zastupitelstvo projednalo návrhy spojené s podání žádostí o dotaci z POV Jihočeského
kraje pro realizaci v roce 2011 a odsouhlasilo tyto projekty :
a) Obec Čakov – sjednocení a výměna starého pouličního osvětlení, výměna starých
zdrojů , případně sloupů pouličního osvětlení
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
b) Obnova a rekonstrukce zastávek hromadné dopravy a rekonstrukce nástupních
ostrůvků.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
c) Odbahnění a úprava vzhledu rybníku „Pod vsí“
Pro : 3 Proti : 1 Zdržel se : 1
Projekty budou realizovány s prioritami nejvyšší /a/ nejnižší /c/.
Zastupitelstvo ukládá starostovi vypracovat a podat žádosti o dotaci z POV
Jihočeského kraje pro rok 2011 na výše uvedené akce dle pravidel do termínu
uzávěrky podávání žádostí do 31.12.2010.

9. Na základě návrhu předsedy finančního výboru ukládá zastupitelstvo starostovi vydat
příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce na inventurní soupisy
vydané na stav k 31.12.2010. Termín provedení, vyhodnocení a odevzdání
jednotlivých inventurních soupisů je stanoven do 14.1.2011. Zastupitelstvo ukládá
účetní obce , aby předsedům jednotlivých inventurních komisí předala inventurní
soupisy do 7.1.2011. Zastupitelstvo stanovuje tyto inventarizační komise , které budou
uvedeny na jednotlivých soupisech majetku .
č.komise

předseda komise

hlavní komise
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. L. Šišpelová
Ing. F. Petrách
J. Postl
J. Postl
J. Postl
J. Jabůrková

členové komise
Ing. M. Vlk
M. Rybová, Bc. J. Dušák
J. Borovka
J. Borovka, M. Puchingerová
J. Borovka, F. Burda
J. Sládek ml., J. Puffer

Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
10. Zastupitelstvo obce projednalo žádost č.j. 307/2010 p. V. Mikeše, Čakov čp. 61, který
navrhuje stavbu oplocení pastevního areálu na pozemcích vyznačených v nákresu –
jedním z pozemků je i pozemek obce Čakov č. 1578/5. Zastupitelstvo souhlasí
s umístěním stavby pastevního areálu v rozsahu, jak je umístění oplocení vyznačeno
v připojeném situačním výkresu.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

Konec:

21: 30

hod.

Zapisovatel : Bc. Jan Dušák
Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová
Ověřovatelé:
Ing. Milan Vlk
Jiří Postl

Jan Borovka

