Zápis č. 8/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 19.4. 2011
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

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

Omluven:

Bc. Dušák Jan

Hosté:

Mgr. Radek Tušl

Začátek:

19:00 hodin

Projednáno:
1. Starostka Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno šest
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím
bude Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva
mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:








Projednání podání grantové žádosti Jihočeského kraje na podporu
jednotek SDH obcí Jihočeského kraje
Projednání nové zřizovací listiny pro SDH Čakov dle platných
právních předpisů
Projednání stávajícího stavu kanalizace a návrhu na zpracování
projektu na řešení odkanalizování obcí Čakov a Čakovec
Projednání návrhu na zprovoznění kašny
Projednání žádosti čj. 71/2011 Diakonie Broumov o uspořádání
humanitární sbírky
Projednání prodeje kontejnerů na hřbitovní odpad
Informace o zastavení územního řízení o umístění stavby
víceúčelové budovy

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o finanční podporu na nákup
neinvestičních prostředků konkrétně plovoucího čerpadla pro jednotku SDH obce
Čakov formou Grantu na podporu jednotek SDH vyhlášeného Jihočeským krajem.
Podáním žádosti zastupitelstvo pověřilo starostku obce. Zároveň zastupitelstvo
schvaluje finanční podporu z rozpočtu obce pro tento účel ve výši 35% požadovaných
neinvestičních nákladů.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
4. Na základě mnohých změn v legislativě v oblasti požární ochrany zastupitelstvo
projednalo a schválilo novou zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce Čakov. Zastupitelstvo znovuzřizuje tuto jednotku jako organizační složku obce od
19.4.2011 na dobu neurčitou. Velitelem jednotky zůstává pan Miloš Ryba, bytem
Holubovská Bašta 17, 37384 Dubné a odpovídá za činnost jednotky a za zajištění její

akceschopnosti starostovi obce. Zastupitelstvo schválilo, že smluvní vztah členů
jednotky k obci bude pouze na základě dohody o členství v jednotce bez vzniku
pracovně právního vztahu.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Zastupitelstvo projednalo situaci a stav stávající kanalizace v obci Čakov a Čakovec a
rozhodlo o pověření starostky oslovit několik odborných firem ohledně zpracování
návrhu projektu na odkanalizování místních částí Čakov a Čakovec, které by bylo
vhodné a vyhovovalo platné legislativě.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo pokračování v projektu obnovy kašny na návsi.
Finanční prostředky na dokončení tohoto projektu již byly zahrnuty do rozpočtu obce.
Zastupitelstvo pověřilo starostku zpracováním technického řešení tohoto projektu.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním humanitární sbírky pro „Diakonii Broumov“ a to
v uvedených termínech :
 v Čakově 13. a 16. května 2011 od 17 do 18 hod. v budově bývalého obchodu
 v Čakovci 13. a 17. května 2011 od 18 do 19 hod. do chodby místní knihovny
(Čakovec 15)
Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby letákem Diakonie Broumov do 23.4. 2011 výše
uvedené termíny zveřejnil společně s uvedením sbíraných věcí.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
8. Po bezpřipomínkovém zveřejnění záměru prodeje kontejnerů na hřbitovní odpad na
úředních deskách Obecného úřadu Čakov zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji těchto
5ks kontejnerů za cenu 4 Kč/kg.
Pro : 6 Proti : Zdržel se: 0
9. Starostka informovala zastupitelstvo o zastavení územního řízení o umístění stavby
víceúčelové budovy.

Konec:

21:00 hod.

Zapisovatel :

Ing. Filip Petrách

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Ing. Milan Vlk
Jan Borovka
Jiří Postl
Jana Jabůrková

