
Zápis č. 14/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 25. 8. 2014 
 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé:  Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Jiří Postl,   

                                     Ing. Filip Petrách, Ph.D., Jana Jabůrková  

 

Omluven: Bc. Jan Dušák  

 

Hosté:              Mgr. Radek Tušl 

 

Začátek: 20:00 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 

 Výběr zhotovitele stavebních prací souvisejících s opravou střešní krytiny 

na objektu knihovny a klubovny v Čakovci 

 Informace o dodání nových 1000l kontejnerů na separovaný odpad na zápůjčku 

firmou Eko-kom, a.s. na žádost obce 

 Informace o stavu stavebního řízení a projektové dokumentace na stavbu ČOV a 

kanalizace v Čakovci a stavbu ČOV a kanalizace v Čakově 

 Diskuze – různé 

 

3. Starostka seznámila zastupitelstvu požadované upřesnění položek jednotlivých nabídek na zhotovitele 

stavebních prací souvisejících s opravou střešní krytiny na objektu knihovny a klubovny v Čakovci, 

spolufinancovaných z POV Jihočeského kraje. Kvůli upřesnění některých položek tak, aby byly 

nabídky porovnatelné, bylo nakonec jednáno se všemi firmami s následujícím výsledkem:  

1. RUPI s.r.o., Němčice 24, 384 11 Netolice, IČO:25191594 – nabídková cena 229.735,44Kč  včetně 

DPH se zvýšila o 6.800,-Kč z důvodu doplnění požadovaných položek na 236.535,-Kč 

2. Vladislav Hála, Žabovřesky 118, Hluboká nad Vltavou, IČO:625 00 473 – nabídková cena 

305.565,- Kč včetně DPH se snížila o 14.511,- v důsledku odstranění nepožadovaných položek na 

291.054,-Kč včetně DPH 

3. STAVEA Plus s.r.o., Záboří 4, 373 84 Dubné, IČO: 260 66 866 – nabídková cena 220.271,- Kč 

včetně DPH zůstala stejná, ale neobsahovala všechny položky požadované k doplnění, aby byla 

nabídka porovnatelná, doplnění nebylo dodáno do požadovaného termínu 

Zastupitelstvo projednalo předložené a nabídky a rozhodlo se nezařadit firmu STAVEA plus s,r,o, do 

výběru z důvodu nedodání požadovaných doplnění a  přímo na žádost samotné firmy. Z ostatních dvou 

firem vybralo zastupitelstvo jako zhotovitele stavebních prací souvisejících s opravou střešní krytiny 

na objektu knihovny a klubovny v Čakovci firmu Rupi s.r.o. s nabídkovou cenou 236.535,-Kč a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s touto firmou. 

Pro:  5   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

4. Starostka informovala zastupitelstvo o dodání 4 kusů (3 kontejnerů na plasty a jednoho kontejneru na 

papír) nových 1000l kontejnerů na separovaný odpad zdarma zapůjčených firmou Eko-kom, spol s r.o., 

které byly pořízeny pro obec Čakov na její žádost. Dva kontejnery na plast a papír jsou určeny do 

Čakovce, jeden kontejner na plasty na Holubovskou Baštu a třetí kontejner na plasty posílí stav 

kontejnerů na plasty v Čakově. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí. 

 

 

5. Dále starostka informovala zastupitelstvo o stavu stavebního řízení a projektové dokumentace na stavbu 

ČOV a kanalizace v Čakovci a stavbu ČOV a kanalizace v Čakově. Pro stavbu ČOV a kanalizace 

v Čakovci je již vydáno rozhodnutí o umístění stavby a byla již dodána firmou VRV, a.s. projektová 

dokumentace pro stavební povolení, následně bude vedeno  stavební řízení k vydání stavebního 

povolení. Pro stavbu ČOV a kanalizace v Čakově probíhá stavební řízení ve fázi rozhodnutí o umístění 

stavby. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

 

 



       Konec:  21:30 hod. 

 

 

Zapisovatel: Ing. Filip Petrách, Ph.D. 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová 

 

 

Ověřovatelé: Jana Jabůrková 

 

 

 Jiří Postl 

 

 

 Ing. Milan Vlk 


