Zápis č. 8/09 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 4. 5. 2009
Místo konání : kancelář OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing.Ladislav Prener , Mgr. Radek Tušl, Ing. Milan Vlk , František
Burda, Marcela Puchingerová,
Blažena Petráchová, Ing. Petra
Kuklová
Omluven :
Hosté :
Začátek: 18:00 hodin
Projednáno :
1. Starosta informoval zastupitelstvo o připravovaném projektu Jihočeské vědecké
knihovny České Budějovice, „Na kolech a historických motocyklech po knihovnách
Jihočeského kraje“. Akce proběhne v sobotu dne 6.6. 2009 a součástí bude i Místní
lidová knihovna Čakovec, kde se účastníci zastaví cca od 10:50 hod. do 11:20 hod..
Zastupitelstvo pověřuje místostarostku paní Ing. Petru Kuklovou a knihovnici paní
Zdeňku Čermákovou, aby na akci připravily knihovnu.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. Zastupitelstvo se seznámilo a bere na vědomí „Dohoda o vzájemné spolupráci při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku“ uzavřená dle § 16 zákona
273/2008 Sb., o Policii ČR. Účastníky dohody jsou Obec Čakov a Policie ČR –
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Obvodní oddělení Boršov nad Vltavou.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Zastupitelstvo bylo seznámeno, bere na vědomí znění výzvy a zadávací dokumentace
k podání nabídek na realizaci akce „Zlepšení vzhledu a technické vybavenosti Obce
Čakov“ a ukládá starostovi oslovit firmy k podání nabídek dle schválené výzvy a
zadávací dokumentace .
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
4. Na zasedání zastupitelstva přednesl Jan Vlk ústní požadavek na odprodej části cca
400 m2 z pozemku KN 1656/2 v KÚ Čakov ve vlastnictví Obce Čakov, jak doložil
zákresem v katastrální mapě. Zastupitelstvo s odprodejem požadované části souhlasí a
ukládá starostovi provést zveřejnění dle § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Po zápisu dětí do MŠ Čakov pro školní rok 2009/2010 podala ředitelka MŠ Čakov
paní Hana Beníšková podnět, aby OÚ Čakov provedl demografický průzkum
narozených dětí ve věku 0-6 let u obecních úřadů spádového obvodu MŚ Čakov.
Bylo zjištěno, že počet dětí ve spádovém obvodu MŠ Čakov, které zde mohou plnit
předškolní docházku v příštích letech, překračuje stávající kapacitu MŠ Čakov. Dále
i s ohledem na stávající a budoucí plánovanou výstavbu rodinných domů ve
spádovém obvodu a po posouzení možností (zázemí) MŠ Čakov rozhodlo
zastupitelstvo, aby Obec Čakov jako zřizovatel podala žádost o navýšení kapacity pro
MŠ Čakov na 26 žáků a to od data zahájení školního roku 2009/2010.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Konec: 20:00 hodin
Zapisovatel :

Ing. Petra Kuklová

Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener
Ověřovatelé:

Mgr. Radek Tušl

Ing. Milan Vlk

František Burda

Blažena Petráchová

Marcela Puchingerová

