
Zápis č. 16/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 22.9.2014 
 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Jiří Postl, Ing. Filip Petrách, Ph.D., 

Bc. Jan Dušák 

 

Omluven:  Jana Jabůrková 

 

Hosté:               

 

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: 

 

 Schválení pasportu pozemních komunikací 

 Dodatek ke smlouvě PKS okna a.s. 

 Plnění rozpočtu k 31.8.2014 

 Žádost pana Jiřího Vaňka, Jankov 20 ze dne 13.9.2014 

o vybudování veřejného osvětlení na hřišti „ve Vrší“ v obci Čakov 

 Mimořádná schůze zastupitelstva obce ohledně dopravního značení 

– změna usnesení 

 Vyúčtování firmy E.ON na odběrná místa v Čakovci a na 

Holubovské Baště 

 Informace o rozpočtovém opatření č. 5 v pravomoci starostky 

 Uzavírka silnice III/14319a Čakovec-Jankov 

 Informace o realizaci opravy knihovny a klubovny v Čakovci 

 Diskuze – různé 

 

3. Starostka předložila zastupitelstvu k nahlédnutí, opravám a následnému schválení 

opravený návrh pasportu komunikací, zpracovaný panem Pavlem Marešem, 

Pasportizace místních komunikací dle schválení zastupitelstvem ze dne 7.10.2013, 

zápis č.18/13 usnesení č. 4. Opravy byly uskutečněny na základě navržených oprav 

pověřenými zastupiteli a starostkou. Zastupitelstvo schvaluje konečný návrh pasportu 

komunikací pro správní obvod Obce Čakov po opravě formy údržby části komunikace 

ÚK6.  

Pro:  5   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

4. Dále starostka předložila zastupitelstvu dodatek ke smlouvě o dílo na výměnu oken 

v budově knihovny a klubovny v Čakovci. Dodatek spočívá ve snížení ceny o 1.526,-

Kč na základě některých technických změn a dále v posunutí termínu realizace na 

29.9.2014. Zastupitelstvo schvaluje tento dodatek a pověřuje starostku jeho podpisem. 

Pro:  5   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

5. Starostka podala zastupitelstvu zprávu o plnění rozpočtu k 31.8.2014. Skutečné příjmy 

se pohybovali k tomuto datu ve výši 2.554.660,23,-Kč, výdaje ve výši 1.785.506,10,-

Kč. Zatím tedy převyšují příjmy výdaje o 769.154,13,-Kč. Příjmy jsou vzhledem 

k rozpočtu po změnách plněny ve výši 65,03%  výdaje ve výši 45,09%. Schodek po 

rozpočtových změnách je zatím plánován oproti původnímu plánovanému schodku 



nižší, a to ve výši 31.520,-Kč. V měsíci říjnu  a listopadu však bude vyplacena většina 

výdajů za opravu klubovny a knihovny v Čakovci, která  je nyní zatím do 15.10.2014 

v realizaci, zde tedy dojde k vyššímu plnění předpokládaných výdajů. Zastupitelstvo 

bere informaci na vědomí. 

 

6. Starostka předložila zastupitelstvu žádost pana Jiřího Vaňka, bytem Jankov 20 ze dne 

13.9.2014 o vybudování veřejného osvětlení na hřišti „ve Vrší“ v obci Čakov. 

Zastupitelstvo tento návrh projednalo a do budoucna je plánováno zavedení elektřiny, 

ne však formou veřejného osvětlení. Rozhodnutí o případné realizaci bude 

v kompetenci nového zastupitelstva. 

Pro:  5   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

7. Zastupitelstvo odkládá termín konání veřejné schůze ohledně dopravního značení na 

neurčito z technických důvodů (kompletace projektové dokumentace). 

Pro:  5   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

8. Starostka seznámila zastupitelstvo s vyúčtováním spotřeby elektrické energie za 

odběrná místa v osadách Čakovec a Holubovská Bašta za období od 21.7.2013 do 

22.7.2014. Spotřeba elektrické energie se za tato odběrná místa snížila z 13,892 MWh 

na 8,188 MWh tj. zvýšení o 5,704 MWh. Obec Čakov za tato odměrná místa zaplatila 

celkem 35.901,96 Kč, což je o 14.257,-Kč méně než v loňském období. Úspora 

spotřeby byla zjištěna především na odběrném místě Čakovec knihovna výměnou 

otoponého systému na pelety. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

9. Starostka informovala o schválení rozpočtového opatření č. 5 dle pravomoci starostky 

rozpočtové opatření je přílohou zápisu a snižuje plánovaný rozpočtový schodek na 

31.520,-Kč. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

10. Dále starostka informovala zastupitelstvo o uzavírce silnice III/14319a Čakovec-

Jankov, která bude za účelem opravy uzavřena od 29.9.2014 – 12.10.2014. objízdná 

trasa bude vedena přes Čakov. Tato objízdná trasa i oznámení o uzavírce, bude 

vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce. 

 

11. Starostka seznámila zastupitele s realizací opravy klubovny a knihovny v Čakovci. 

Zatím byla provedena injektáž budovy proti vlhkosti, dále je v realizaci oprava střešní 

krytiny, kdy nová střešní krytina je již položena na objektu a probíhají závěrečné 

klempířské a pokrývačské práce. Výměna oken by měla proběhnout v termínu od 

29.9.2014 – cca do 5.10.2014. V této době bude provoz knihovny přerušen, sledujte 

prosím stránky obce. 
 

Konec:  20:30 hod. 

 

Zapisovatel: Ing. Filip Petrách, Ph.D. 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová 

 

Ověřovatelé: Jiří Postl 

 

Bc. Jan Dušák 

 

Ing. Milan Vlk 


