Zápis č. 9/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 19. 5. 2014
Místo konání: OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Ing. Šišpelová Lenka, Bc. Jan Dušák, Jiří Postl,
Ph.D. Ing. Petrách Filip

Omluven:

Jana Jabůrková

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 Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové
zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.
2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:










Žádost pana J. Danoviče o pronájem části bývalého obchodu čp. 50
Žádost paní M. Lukschové o úpravu stromů na obecních pozemcích
Žádost společnosti Revenge, a.s. o spolupráci s umístěním
kontejnerů na použité oděvy a obuv
Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů na období 2014 až
2023
Schválení smlouvy o poskytnutí grantu od Jihočeského kraje
z Grantového programu Podpora postupových přehlídek a soutěží
Dětský den 2014
Termíny a předběžný program kulturních akcí podpořených
Jihočeským krajem
Diskuze – různé

3. Starostka předložila zastupitelstvu žádost pana Josefa Danoviče ze dne 11. 5. 2014,
bytem Kaliště u Lpí 56, 372 84 Dubné, o pronájem obecního prostoru (bývalé
prodejny potravin) za účelem zřízení restaurátorské dílny. Zastupitelstvo žádost
projednalo a odsouhlasilo záměr pronájmu části budovy. Podrobnosti pronájmu budou
zveřejněny v záměru pronájmu.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Starostka předložila zastupitelstvu žádost paní Marie Lukschové za dne 29. 4. 2014
o úpravu vzrostlých stromů na obecním pozemku tak, aby nezasahovaly větvemi na
pozemek žadatelky a měly nějakou formu. Zastupitelstvo dle informací poskytnutých
místostarostou Milanem Vlkem na základě místního šetření žádost projednalo a vzhledem
k tomu, že akát nezasahuje nad pozemek žadatele, bude zatím ponechán beze změny
a javor bude ořezán v době vegetačního klidu a o způsobu ořezání bude žadatelka předem
a včas informována.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Starostka předložila zastupitelstvu žádost o spolupráci společnosti REVENGE, a.s.
z Boskovic o možnost umístění kontejnerů na třídění použitých oděvů, obuvi a hraček.
Pořízení kontejnerů spolu s následným veškerým servisem spojeným
s vyprazdňováním, úklidem a odvozem sesbíraného odpadního materiálu zajišťuje
společnost na svoje náklady. Navíc firma nabízí finanční příspěvek na každý efektivně
umístěný kontejner za rok trvání smlouvy. Zastupitelstvo pověřilo starostku zjištěním
podrobností o vývozu kontejneru.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Zastupitelstvo projednalo návrh Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů na
období 2014 až 2023 předaný k projednání společností ČEVAK, a. s. Nový plán
zohledňuje nové metody výpočtu životností vodovodního řádu dle nové platné
legislativy a určilo roční částku na obnovu vodovodu, která bude pravidelně ročně
investována, nebo zůstane k dispozici do budoucna na opravy vodovodu, takto: tato
částka se bude pohybovat minimálně ve výši zisku vráceného z provozování vodovodu
společností ČEVAK plus 20.000,-Kč. O částkách investovaných každoročně do
vodovodní sítě nebo spořených na běžném účtu bude vedena samostatná evidence
Obecním úřadem.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Starostka předložila zastupitelstvo ke schválení smlouvu o poskytnutí grantu
z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora postupových přehlídek a soutěží“
na realizaci projektu „Jednodenní festival – Čakovské prkno – přehlídka amatérského
divadla. Zastupitelstvo schvaluje znění této smlouvy a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

8. Zastupitelstvo schválilo program a uspořádání dětského dne 14. 6. 2014 od 15:00 hod.
Zajištěním technického zázemí dne dětí (otopu, prutů na buřty, výčepního zařízení)
byl pověřen místostarosta obce Milan Vlk a Jiří Postl.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo předběžné termíny a předběžný hrubý program 2
kulturních akcí podpořených z grantových programů Jihočeského kraje
a) Pouť v Čakově - 19. 7. 2014 a 20. 7. 2014,
b) Jednodenní festival amatérského divadla – Čakovské prkno – 13. 9. 2014.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Konec:

21:30 hod.

Zapisovatel:

Filip Petrách

Zasedání řídil:

Ing. Lenka Šišpelová

Ověřovatelé:

Bc. Jan Dušák

Ing. Milan Vlk
Jiří Postl

