Zápis č. 20/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 11. 11. 2013
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Ing. Vlk Milan, Bc. Dušák Jan, Jana
Jabůrková
Omluven:

Ing. Filip Petrách, Ph.D.

Hosté:

Mgr. Radek Tušl

Začátek:

19:00 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 seznámila přítomné s programem jednání:









Smlouva o výpůjčce s DSO Blanský les na zahradní techniku
Rozpočtové opatření č.5
Dopis Krajského úřadu Jihočeského kraje o připojení se k modelu
protidrogové politiky a jeho financování
Rámcová dohoda o změně tarifu mobilních služeb u Telefonica Czech
Republic
Povinnost vyhotovení průkazů energetické náročnosti pro objekty ve
správě obce
Návrh na uspořádání zájezdu do Prahy na vánoční trhy a divadlo
Informace o ukončení akce Výměna oken na objektu bývalé fary
v Čakově a projednání navýšení pojištění objektu
Diskuze a různé

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním smlouvy o výpůjčce na zahradní techniku,
konkrétně – motorových pil na údržbu veřejných prostranství, které byly pořízeny
z dotace od Jihočeského kraje. Obec Čakov přispívala na pořízení objednané zahradní
techniky spoluúčastí ve výši 6.482 Kč z celkové částky 33.102 Kč, za kterou byla
vybraná zahradní technika (motorová pila na výřez větví a motorová pila) pořízena.
Dotace od jihočeského kraje byla tedy ve výši 26.620 Kč. Zastupitelstvo souhlasí se
zněním této smlouvy a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro: 5
Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtové opatření č. 5, které je uvedeno v příloze
tohoto zápisu. Výsledkem tohoto rozpočtového opatření je snížení plánovaného
schodku rozpočtu. Zastupitelstvo schvaluje toto rozpočtové opatření a pověřuje účetní
obce o zahrnutí navrhovaných změn do rozpočtu obce do účetní závěrky za říjen 2013.
Pro:5
Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem z Krajského úřadu Jihočeského kraje o
realizaci protidrogové politiky na území Jihočeského kraje a o možnosti spolupodílení
se na spolufinancování protidrogových služeb, poskytovaných v jejich regionu.
Zastupitelstvo pověřilo místostarostu zjistit podrobnosti návrhu spolufinancování. O
výsledku jednání bude Milan Vlk informovat zastupitele na příštím zasedání
zastupitelstva.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Starostka seznámila zastupitele se zněním Rámcové dohody o změně tarifů na mobilní
telefony od firmy Telefonica O2. Zastupitelé odsouhlasili podpis této dohody se
závazkem na 24 měsíců s tím, že na konci tohoto období bude smlouva přehodnocena a
bude proveden nový výběr operátora dle aktuálních podmínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
7. Starostka informovala o povinnosti vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov u
budov v majetku obce. Zastupitelstvo pověřilo zjištěním podrobných podmínek a
získáním cenových nabídek na zhotovení těchto průkazů zastupitele Ing. Milana Vlka.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Zastupitelstvo projednalo možnost společné dopravy na divadelní představení Velká
zebra do divadla Palace-Theatre pro občany za zlevněné dotované vstupné a dále
možnost návštěvy vánoční Prahy dne 14.12.2013. Zastupitelstvo odsouhlasilo v případě
zájmu ze strany občanů úhradu celkových nákladů na dopravu ze strany obce.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
9. Starostka informovala zastupitele o ukončení akce výměna oken v objektu bývalé fary
čp. 20 dne 5. 11.2013. O předávaném díle byl sepsán předávací protokol, ve kterém
jsou obsaženy podmínky, za jakých bylo dílo Obcí Čakov převzato. Zastupitelé byli
informováni, že nedošlo k žádnému navýšení původně stanovené ceny a berou tuto
informaci na vědomí.
Konec:

21:00 hod.

Zapisovatel:

Jan Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Jiří Postl

Ing. Milan Vlk
Jana Jabůrková

