
Zápis č. 17/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 27. 8. 2012 

 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

 

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

Jana Jabůrková, Bc. Jan Dušák. 

 

 

Omluven: 

 

 

Začátek:   20:00 hodin 

 

 

Projednáno:  

 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala , že je přítomno 

šest zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že 

zapisujícím bude Ing. Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní 

členové zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele. 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:  

 

 Výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Čakovci“ 

 Organizace Oslav 750let dne 15.9.2012 

 Diskuze – různé 

 

 

3. Pro realizaci  akce „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Čakovci“, na kterou byla 

schválena dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012, 

projednalo zastupitelstvo předložené nabídky od následujících firem: 

a) Milan Zikmund „ZS – Stav Zednictví“ – nabídka 145.700,-Kč 

b) František Petrách “Služby”, Čakov 49 – nabídka 202.439,-Kč 

c) STAVEA plus s.r.o., Záboří 4, 373 84 Dubné – nabídka 139.125,-Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Zastupitelstvo vybralo k realizaci akce „Rekonstrukce hasičárny v Čakovci“ nabídku firmy 

STAVEA plus s.r.o. . Nabídky byly posuzovány s ohledem na cenovou úroveň, na nabízené 

provedení a reference firmy. 

 

Pro:     5    Proti:    1 (Petrách)   Zdržel se:  0 

 

   4.  Zastupitelstvo projednalo a schválilo v rámci organizace Oslav 750let následující: 

  a) zastupitelstvo schválilo výdej pamětních mincí vyrobených u příležitosti 

výročí obce zdarma rodákům obce a sponzorům akce (15.9.2012). Trvale žijícím občanům 

v obci (1 minci na jedno číslo popisné) před konáním akce a dále její prodej za 60 Kč 

v průběhu oslav 750 let dne 15.9.2012 ve stánku s upomínkovými předměty obce od 10 – 17 

hod. 



 b) Zastupitelstvo odsouhlasilo výši vstupného na tyto akce – koncert v kostele 

1.9.2012 – 50Kč/osoba a Oslavy 750let 15.9.2012 – 40,-Kč/osobu, děti do 15 let zdarma na 

obě akce, na ostatní akce byl odsouhlasen pouze dobrovolný příspěvek.  

 c) Zastupitelstvo dále schválilo nabídku obce Čakov podnikatelům ze správního 

obvodu obce v podobě možných volných vstupenek na oslavy a reklamy na tiskovinách a na 

podiu na farském dvoře v den oslav výměnou za finanční příspěvek obci.  

 

Pro:     6    Proti:    0   Zdržel se: 0 

 

 

 

 

Konec:   22:00 hod. 

 

Zapisovatel: Ing. Filip Petrách 

 

Zasedání řídil:  Ing. Lenka Šišpelová 

 

Ověřovatelé:   Jana Jabůrková 

 

      Ing. Milan Vlk 

 

      Bc. Jan Dušák 

                       

      Jiří Postl 


