Zápis č. 22/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 29. 10. 2012
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Ing. Filip Petrách, Jiří Postl,
Jana Jabůrková, Bc. Jan Dušák
Omluven:
Hosté: Mgr. Radek Tušl
Začátek: 20:00 hodin
Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno
šest zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že
zapisujícím bude Ing. Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní
členové zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:









Informace o úspěšném získání dotace na rekonstrukci objektu bývalé fary ze
strategického plánu LEADER MAS Blanský les – Netolicko o.p.s.
Informace o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad na vyklizení fary
od firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Informace o průběhu projednávání návrhu nového územního plánu obce
Informace o průběhu šetření ohledně poškozené lípy u bývalého obchodu
Informace o možnosti natáčení televizního pořadu
Odsouhlasení místa a seznamu pozvaných na akci setkání seniorů
Změna času zasedání zastupitelstva pro zimní období
Diskuze a různé

3. Starostka informovala zastupitelstvo o úspěšné žádosti o dotaci ze Strategického plánu
LEADER 2008 – 2013 MAS Blanský les – Netolicko, ve výši 354. 625,-Kč – dotace je ve
výši 80% ze způsobilých výdajů projektu. Zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem
smlouvy a dalších nutných dokumentů ohledně poskytnuté dotace a dále přípravou výzvy
na výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice obce na projekt 1.etapy
rekonstrukce objektu fary – výměna oken.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Starostka informovala zastupitele o sponzorském daru firmy AVE CZ odpadové
hospodářství, s.r.o. ve formě zdarma přistaveného a pronajatého kontejneru na
velkoobjemový odpad za účelem vyklizení objektu fary a případně dalšího odpadu Obce

tak, aby objednaný kontejner 10 – 11. listopadu byl vyhrazen pouze pro potřeby občanů.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
5. Starostka informovala zastupitele o stavu projednání návrhu územního plánu se
zástupcem pořizovatele a zástupcem zpracovatele územního plánu. Na konci října byl
návrh územního plánu se všemi připomínkami a podněty dotčených orgánů a jihočeského
kraje předán zpracovateli k dalšímu zpracování. Vzhledem k termínům zpracování dle
smlouvy a stavu legislativy bylo dohodnuto vypsání termínu veřejného projednání
počátkem ledna 2013 tzn. že dle zákonných lhůt by se veřejné projednání návrhu nového
územního plánu mohlo uskutečnit koncem února 2013. Zastupitelstvo bere tuto informaci
na vědomí.
6. Starostka seznámila zastupitele s šetřením ohledně poškozené lípy. Poškození lípy bylo
oznámeno Policii ČR, lípa byla prohlédnuta odborníkem, který zpracuje znalecký posudek
ohledně poškození stromu, na jeho základě bude probíhat další šetření. Zastupitelstvo bere
informaci na vědomí
7. Starostka byla oslovena e-mailem firmou CORE production, která ve spolupráci
s PRIMA TV hledá obec pro jarní natáčení pořadu Den, kdy ženy odešly. Pořad má
jednoduchou koncepci, ženy na 11 dní odjedou na dovolenou, kterou firma zaplatí. Muži
zůstávají ve vesnici a přebírají starosti o domácnost včetně dětí. Zastupitelstvo
odsouhlasilo zveřejnění nabídky s tím, že případní zájemci se mohou do 30. listopadu
přihlásit na obecním úřadě. Dle počtu zájemců, bude rozhodnuto dále.
Pro: 6

Proti: 0 Zdržel se:

8. Zastupitelstvo odsouhlasilo místo a seznam pozvaných na akci setkání seniorů 2012.
Akce se koná 24.11.2012 v Čakově od 16:00hod. Zastupitelstvo pověřilo starostku
doručením pozvánek na tuto akci a organizací akce.
9. Zastupitelstvo schválilo návrh Jiřího Postla o změně pravidelného času zasedání
zastupitelstva z 20:00hod na 19:00hod
.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:
Konec: 22:00 hod.
Zapisovatel:

Ing. Filip Petrách

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Ing. Milan Vlk
Jiří Postl
Bc. Jan Dušák
Jana Jabůrková

