Zápis č. 8/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 5.5.2014
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Ing. Šišpelová Lenka, Bc. Jan Dušák, Jana Jabůrková,
Ph.D. Ing. Petrách Filip

Omluven:

Postl Jiří

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 Jana Jabůrková a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové
zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:
 Projednání žádosti o připojení pozemku na účelovou komunikaci
pana JUDr. Veselého
 Projednání žádosti pana Starého se záměrem s přístavbou domku na
pozemku parc. č. 1535/28 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic
 Projednání návrhu na zpracování znaku a následně vlajky obce
 Projednání návrhu na podání žádosti o dotaci na úřad práce na
pracovníka na údržbu veřejných prostranství v obci
 Informace o stanovení počtu členů volební komise a o jmenování
zapisovatele pro volby do Evropského parlamentu
 Informace o Výroční technickohospodářské zprávě firmy ČEVAK
a.s. a aktualizovaném plánu investic na rok 2014 v oblasti vodovodu
provozovaného firmou ČEVAK a.s.
 Informace i získání dotací z Grantových programů Jihočeského kraje
 Diskuze – různé
3. Starostka předložila zastupitelstvu žádost JUDr. Josefa Veselého, bytem České
Budějovice, Prachatická 11, o souhlas s možností dopravního připojení budoucího
pozemku parc. č. KN 908/18 a 906/6, který vznikne směnnou a vydělením ze
stávajícího pozemku pana Ivany parc. č. KN 908/3 v k.ú. Čakovec a kterých se stane
pan Veselý majitelem po uzavření směnné smlouvy na obecní komunikaci parc. č.
1000/2 v k.ú. Čakovec. Zastupitelstvo souhlasí s možností připojení na účelovou
komunikaci takto vzniklých pozemků i s ohledem na existující používaný sjezd, pokud
budou dodrženy všechny parametry a normy dle zákona o pozemních komunikacích.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Starostka předložila zastupitelstvu žádost pana Josefa Starého se záměrem s přístavbou
domku na pozemku parc. č. 1535/28 k.ú. Čakov u Českých Budějovic. Zastupitelstvo
souhlasí s předloženým záměrem.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Starostka předložila zastupitelstvu záměr nechat zpracovat návrhy obecního znaku a
vlajky obce. Zastupitelstvo záměr projednalo a souhlasí se započetím realizace tohoto
záměru.
Pro: 4 Proti: 1 ( Petrách) Zdržel se: 0
6. Zastupitelstvo projednalo návrh starostky na podání nové žádosti o příspěvek na
vytvoření pracovní příležitosti k umístění uchazečů o zaměstnání na Úřad práce
z důvodu možnosti obdržení příspěvku na zaměstnance obce v oblasti péče o veřejnou
zeleň a vzhled obce až na 12 měsíců. Podmínkám dotace vyhovuje stávající brigádník
pan Petr Pivoňka. Zastupitelstvo schválilo podání této žádosti tak, aby bylo možné
příspěvek co nejdříve znovu čerpat a bylo možné vytvořit pro pana Pivoňku toto
pracovní místo.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Starostka seznámila zastupitele, že byl v zákonem stanovených lhůtách stanoven počet
členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konanou ve
dnech 23. a 24.5.2014 ve výši 6 členů (a to dne 24.3.2014) a o jmenování zapisovatele
okrskové volební komise paní Michaely Bébrové, bytem Čakov 69, 373 84 Dubné (a
to 12.4.2014). Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.

8. Starostka informovala zastupitelstvo o obsahu nové „Výroční technickohospodářské
zprávy firmy ČEVAK za rok 2013“ a „Aktualizace plánu investic na rok 2014“ a
„Plánu financování obnovy vodovodů na období 2014 až 2023“ v oblasti vodovodu
provozovaného firmou ČEVAK a zpracované firmou ČEVAK. Ve výše uvedené
výroční zprávě byl objem majetku spravovaného firmou ČEVAK ve výši 15,81 mil.
Kč. Z tohoto čísla vychází aktualizovaný plán investic na rok 2014, kde ČEVAK
doporučuje opravu nefunkčních šoupat a jedné armaturní šachty v celkovém objemu
270 tis. Kč. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
Zastupitelstvo v rozpočtu pro rok 2014 schválilo objem oprav na vodovodu max. ve
výši 150 tis. Kč. Zastupitelstvo odsouhlasilo realizaci následujících investic plánem
navrhovaných oprav, které nebyly v loňském roce realizované. Opravy by měly
posloužit k efektivnějšímu hledání ztrát vody:
a) oprava sekčních šoupat a armaturní šachty v Čakovci,
b) oprava navržených sekčních šoupat v Čakově.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Starostka informovala zastupitele o získání dotace z těchto grantových programů
Jihočeského kraje:
a) 15.000,- Kč z grantového programu Podpora postupových přehlídek a soutěží na akci
Čakovské prkno – přehlídka amatérského divadla,
b) 20.000,-Kč z grantového programu Podpora kultury na akci Obnovení tradice
Čakovské pouti,
c) 110.000,- Kč z POV Jihočeského kraje na opravu střechy klubovny a knihovny
v Čakovci.

Konec:

21:30

hod.

Zapisovatel:

Jana Jabůrková

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Ph.D. Ing. Petrách Filip
Bc. Jan Dušák

Ing. Milan Vlk

