Zápis č. 8/16 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 30.6.2016
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé:

Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Ing. Ladislav Prener, Daniel Peterka,
Jan Dušák, Petr Jílek, Michal Ivana

Omluven:
Hosté:
Začátek:

p Voves
19:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 7
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude
Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo
předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání:
 Projednání přepracované studie návsi, týkající se úpravy veřejných prostranství
 Žádost o souhlas s napojením a vedením přípojky vodovodu pro budoucí rekreační
objekt pana Procházky v Čakovci
 Výsledek konkurzu na vedoucí místo ředitelky MŠ Čakov
 Program a rozdělení úkolů na akci Čakovská pouť
 Projednání podání žádosti o finanční podporu na místo pracovníka údržby a úklidu
veřejných prostranství s nástupem od 1.8.2016
 Informace o zahájení procesu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čakov u
Českých Budějovic i Čakovec
 Informace o dovolené a uzavření obecního úřadu z důvodu dovolené
 Diskuse a různé – informace o variantách trasy cyklostezky
Změny a doplnění do programu:
 Projednání cenových nabídek na opravu fasády na klubovně a knihovně v Čakovci –
zařazeno jako bod č.8
 Informace o výsledku podání žádosti na obnovu a doplnění herních prvků na zahradě
MŠ a požadavek MŠ Čakov na obnovu prvků v průběhu prázdnin 2016 – zařazeno
jako bod č.9
Pro: 7 Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Projednání přepracované studie návsi, týkající se úpravy veřejných prostranství
Starostka předložila zastupitelstvu přepracovaný návrh na úpravu návsi v Čakově. O
předloženém návrhu byla vedena rozprava.
Usnesení č. 54/08/2016
K výše uvedenému návrhu bude doplněn popisek a komentář a bude v následujících
týdnech zveřejněn na obecní vývěsce. V říjnu letošního roku proběhne veřejné
projednání k úpravám návsi.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Žádost o souhlas s napojením a vedením přípojky vodovodu pro budoucí rekreační
objekt pana Procházky v Čakovci
Starostka seznámila zastupitelstvo se žádostí pana Františka Procházky o souhlas se zřízením
vodovodní přípojky a s návrhem smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti s uložením
vodovodní přípojky do pozemků obce za účelem připojení rekreačního objektu na pozemku
žadatele KN parc. č. 946/2 v k.ú. Čakovec na obecní vodovod.

Usnesení č. 55/08/2016
Zastupitelstvo žádost projednalo včetně návrhu smlouvy o zřízení služebnosti, souhlasí
s vedením vodovodní přípojky dle předložené projektové dokumentace a pověřuje
starostku podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Výsledek konkurzu na vedoucí místo ředitelky MŠ Čakov
Starostka informovala zastupitele o průběhu a výsledku konkurzu na vedoucí místo ředitelky
MŠ Čakov. Na základě rozhodnutí šestičlenné komise byla jednohlasně doporučena jako
vyhovující kandidátka na tuto pozici Bc. Martina Šťastná. Jmenování na vedoucí místo
ředitelky MŠ Čakov proběhne dle zákonem stanovaných podmínek nejdéle do 31.8.2016.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
6. Program a rozdělení úkolů na akci Čakovská pouť
Starostka seznámila zastupitelstvo s programem kulturní akce „Čakovská pouť“, která se koná
již třetím rokem pod hlavičkou projektu Obnova tradice Čakovské pouti za přispění finančních
prostředků z grantu Podpora kultury Jihočeského kraje letos v termínu 16. – 17. 7 2016.
Usnesení č. 56/08/2016
Zastupitelstvo s předloženým programem souhlasí a rozdělilo si navržené úkoly
související s bezprostřední realizací této akce.
Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Projednání podání žádosti o finanční podporu na místo pracovníka údržby a úklidu
veřejných prostranství s nástupem od 1.8.2016

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 6 měsíců ve výši 14.000,-Kč měsíčně. Podmínkám dotace
vyhovuje pan F. Kukla ml., Čakovec 28. Zastupitelstvo schválilo neprodlené podání
této žádosti.
Usnesení č. 57/08/2016:

Zastupitelstvo schválilo podání této žádosti, aby bylo možné tuto dotaci opět co
nejdříve čerpat.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Projednání cenových nabídek na opravu fasády na klubovně a knihovně v Čakovci
Starostka předložila zastupitelstvu dvě cenové nabídky na opravu fasády na klubovně a
knihovně v Čakovci v předpokládané hodnotě do 100tis. Kč. Osloveny byly telefonicky tři
firmy, dvě doručily v dohodnutých termínech cenové nabídky, třetí se z účasti na výběrovém
řízení nakonec omluvila. Zastupitelstvo nabídky projednalo.
Usnesení č. 58/08/2016:
Po porovnání nabídek se zastupitelstvo rozhodlo nechat vypracovat pro danou akci
položkový rozpočet za účelem vyhlášení výběru nového zhotovitele.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Informace o výsledku podání žádosti na obnovu a doplnění herních prvků na zahradě
MŠ a požadavek MŠ Čakov na obnovu prvků v průběhu prázdnin 2016
Starostka informovala zastupitele o neobdržení příslibu dotačních prostředků na výše
uvedenou akci. Byl předložen návrh MŠ na nutnou obnovu nevyhovujících herních prvků
v odhadované výši 40.000,- Kč.
Usnesení č. 59/08/2016:
Zastupitelé návrh projednali a odsouhlasili.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

10. Informace o zahájení procesu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čakov u Českých
Budějovic i Čakovec
Starostka informovala zastupitele o Oznámení Státního pozemkového úřadu veřejnou
vyhláškou o zahájení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Čakov u
Českých Budějovic dne 18.5.2016 a v katastrálním území Čakovec dne 21.6.2016.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
11. Informace o dovolené a uzavření obecního úřadu z důvodu dovolené
Starostka informovala zastupitelstvo o záměru čerpání dovolené v termínu od 4.7.2016 –
8.7.2016, a dále od 18. – 22.7.2016 a navrhuje z těchto důvodů uzavření obecního úřadu
včetně zrušení úředních hodin.
Usnesení č. 59/08/2016:
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a souhlasí se zrušením úředních hodin z tohoto
důvodu a uzavření obecního úřadu po předchozím oznámení na úředních deskách obce.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
12. Diskuze, různé
Nové informace o trase cyklostezky směr Dubné.

Možný další termín příštího zastupitelstva 28.8.2016

Konec:

21:45 hod.

Zapisovatel:

Dušák

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Ing. Ladislav Prener

Daniel Peterka

Petr Jílek

Ing. Milan Vlk

Michal Ivana

