Zápis č. 8/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 5. 5. 2008
Místo konání : OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing.Ladislav Prener , Mgr. Radek Tušl, Ing. Milan Vlk, Ing. Petra
Kuklová , František Burda, Puchingerová Marcela, Blažena Petráchová
Hosté :
Omluven:
Začátek: 18:00 hodin
Projednáno :
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.
130/2008/ZK ze dne 15.4.2008, kterým byly rozděleny dotace z Programu obnovy
venkova 2008 pro Obec Čakov následovně :
• dotační titul 1-4 žádost obce č.1 „Oprava ohradní zdi nového hřbitova
v Čakově“ dotace ve výši 120.000,-Kč
• dotační titul 1-4 žádost obce č.2 „Zprovoznění návesní kamenné kašny z roku
1869“ dotace ve výši 0,-Kč
• dotační titul 6 žádost obce „Výměna a pořízení nábytku v knihovně
Čakovec“ dotace ve výši 28.000,-Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí výši dotací schválených v POV Jč kraje pro Obec
Čakov.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. Starosta informoval zastupitelstvo o rozhodnutí zastupitelstva Jihočeského kraje č.
154/2008/ZK ze dne 15.4.2008, kterým byla obci přidělena dotace na projekt
„Inovace web stránek Obce Čakov“ a to na základě žádosti podané obcí dne
20.2.2008. Grantem Jihočeský kraj obci poskytuje 75 % nákladů na realizaci
projektu, tj. 18.750,-Kč. Starosta informoval zastupitelstvo, že webové stránky obce
budou inovovány dle zadávacích pravidel grantu tak, aby splňovaly požadavky
zákonných norem, tj. obsah a technické provedení přístupnosti pro zdravotně
postižené. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přidělené dotaci z grantu
Jihočeského kraje na projekt „Inovace web stránek Obce Čakov“ a rozhodlo zadat
realizaci firmě W Partner s.r.o., 5. května 846, Bechyně, která realizovala webové
stránky pro Obec Dubné a je správcem programového vybavení Obce Čakov.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí pana Mgr. Radka Tušla vedenou u OÚ
Čakov pod č.j. : 134/08. Žádán je prodej pozemků ve vlastnictví Obce Čakov KN
1578/9 o výměře 80 m2, KN 1578/10 o výměře 3385 m2 a KN 2573/1 o výměře 1014
m2. Zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit záměr prodeje u pozemků KN 1578/9 o
výměře 80 m2, KN 1578/10 o výměře 3385 m2 a u pozemku KN 2573/1 o výměře
1014 m2 rozhodlo tento neprodávat jako možnou přístupovou cestu k pozemkům
nacházejících se v honu a k pozemku obce, který na výše uvedený pozemek v honu
navazuje jako bývalá cesta.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Konec: 19 : 00 hodin
Zapisovatel : Ing. Petra Kuklová
Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener
Ověřovatelé: Mgr. Radek Tušl
Marcela Puchingerová
Blažena Petráchová

Ing. Milan Vlk
Burda František

