
Zápis č. 18/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 19. 9. 2011 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé:  Jabůrková Jana, Borovka Jan, Ing. Petrách Filip, Ing. Vlk Milan,  

   Ing. Šišpelová Lenka, Postl Jiří,  

 

Omluven:  Bc. Dušák Jan 

 

 

Hosté:     

 

Začátek :  19:00 hodin 

 

Projednáno: 

 

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

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

zapisujícím bude Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové 

zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele. 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání: 

 Projednání ţádosti č.j.  223/2011 p. Vladimíra Mikeše o změně 

vyuţití jeho pozemku KN  č. 890/48  v k.ú. Čakovec z orné půdy 

jako pozemek určený pro výstavbu rodinného domu.  

 Informace o termínu Svatováclavského sportovního dne, jeho 

programu a organizaci 

 Informace o prošetření vyúčtování elektřiny od firmy E.ON  za 

odběrné místo Dolní Holubovská Bašta  

 Informace o provedených opravách v rámci schváleného rozpočtu 

hřbitovní zdi a zdi farního kostela 

 Informace o plánovaném termínu nástupu starostky Lenky  

Šišpelové na mateřskou dovolenou a její zastupování po tuto dobu 

 Informace o vyřazení ţádosti na projekt rekultivace skládky 

a důvody jejího vyřazení, diskuze o dalším osudu projektu 

 Projednání a schválení nákupu plovoucího čerpadla 

 Rozprava o zrušení  pátečních výpůjčních hodin v knihovně 

v Čakovci dle návrhu knihovnic  a o plánovaných úpravách 

v knihovně 

 Rozprava o případných projektech pro Program rozvoje venkova, 

jehoţ výzva bude vypsána v říjnu 2011 

Pro :  6  Proti : 0   Zdržel  se : 0  

 

3. Zastupitelstvo projednalo ţádost čj. 223/2011 p. Vladimíra Mikeše na zakreslení 

změny půdní kultury na pozemku KN č. 890/48 z orné půdy na plochu pro bydlení v k.ú. 

Čakovec do návrhu ÚPSÚ obce Čakov. Zastupitelstvo odsouhlasilo zařazení této plochy do 

návrhu ÚPSÚ jako plochy pro bydlení. Zastupitelstvo pověřilo starostku obce sepsáním 

smlouvy o dílo s ţadatelem za stejných podmínek jako bylo jiţ uzavřeno se ţadateli 

v předchozím kole při zadávání návrhu ÚPSÚ tj. za cenu změny plochy pozemku na 

plochu pro bydlení – 3Kč/m2. 

Pro :  6   Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 



4. Zastupitelstvo schválilo na minulé schůzi diskutovaný termín Sportovního dne 

28.9.2011. Zastupitelstvo bylo seznámeno s názvem akce Svatováclavský sportovní den, 

jejím programem a organizací a s těmito informacemi souhlasí. Zastupitelstvo pověřilo 

starostku vyhlášením akce obecním rozhlasem. 

Pro :  6   Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

5. Starostka Lenka Šišpelová podala zastupitelstvu zprávu o prošetření vyúčtování za 

elektřinu firmy E.ON za odběrné místo Dolní Holubovká Bašta, kde došlo k neúměrnému 

navýšení spotřeby elektrické energie. Místním šetřením bylo zjištěno, ţe na Dolní 

Holubovské Baště byl proveden chybně odečet (nebo zapsán chybně odečet) pracovníkem 

firmy E.ON, protoţe aktuální stav hodin elektroměru byl mnohonásobně niţší neţ ve 

vyúčtování deklarovaná hodnota odečtu. Starostka neprodleně reklamovala tuto skutečnost 

na firmě E.ON, firma reklamaci potvrdila a přijala, souhlasí s ní. Chybně zinkasovaná 

částka ve výši 6 311 Kč z účtu obce bude firmou E.ON neprodleně vrácena zpět. 

 

6. Zastupitelstvo bylo starostkou informováno, ţe v průběhu září probíhá potřebná 

údrţba a opravy hřbitovní zdi a zdi farního kostela v rámci schváleného rozpočtu. 

Hřbitovní zeď bude nově nabarvena bílou fasádní barvou, část venkovní zdi kolem kostela 

sv. Linharta bude opravena na porušených místech a také znovu bílou fasádní barvou 

nabarvena. Dále byli zastupitelé informováni o zrenovování obecních már a v jednání je 

i renovace smutečního přehozu, který je při pohřbech v kostele pouţíván. Zastupitelstvo 

bere tuto informaci na vědomí. 

 

7. Dále bylo zastupitelstvo informováno o plánovaném odchodu starostky Lenky 

Šišpelové na mateřskou dovolenou nejpozději 6 týdnů před termínem porodu tj. nejpozději 

31.10.2011. Po dobu mateřské dovolené v délce 28 týdnů (dle platné právní úpravy) tj. od 

31.10.2011 do ukončení  28. týdne tj. do 20.5.2012 bude paní starostka zastupována dle 

platné právní úpravy ve všech záleţitostech místostarostou obce Ing. Milanem Vlkem. Po 

dobu mateřské dovolené odměna vyplývající z funkce uvolněného zastupitele paní 

starostce dle platné právní legislativy nenáleţí a nebude vyplácena. 

 

 8. Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem ze Státního fondu ţivotního prostředí 

o neakceptování ţádosti o podporu ze SFŢP ČR v rámci Operačního programu ţivotního 

prostředí z důvodu, ţe byly zjištěny nedostatky z hlediska úplnosti a správnosti přiloţené 

dokumentace, konkrétně Analýzy rizik zpracovávané firmou KCZ-GEO RNDr. Josefa 

Karvánka. Z těchto důvodů byla ţádost z dalšího vyhodnocování vyřazena. Zastupitelstvo 

se rozhodlo prověřit moţnosti reklamace u firmy Garanta a KCZ-GEO a dále pouţít 

projektovou dokumentaci v případných výzvách. 

Pro :  6   Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh velitele JSDH na nákup plovoucího 

čerpadla NIAGARA 1 od firmy Roman Salač – Hasicí přístroje dle podmínek schválené 

dotace od Jihočeského kraje.  

Pro :  6   Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

10. Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem knihovnic na zrušení páteční výpůjční 

doby z důvodů nedostatečného zájmu občanů. Zastupitelstvo se rozhodlo vyţádat si výpis 

počtu návštěvníků v pátečních výpůjčních hodinách z evidence návštěvníků knihovny, 

která je k dispozici a odloţilo rozhodnutí o tomto návrhu na nejbliţší schůzi obecního 

zastupitelstva. Dále byla vedena rozprava o plánovaných nutných úpravách knihovny 

v rámci schváleného rozpočtu. 

Pro :  6   Proti : 0   Zdržel  se : 0 



 

11. Zastupitelstvo bylo seznámeno s moţnostmi získat dotace z fondů EU a SR pro 

obce do 500 obyvatel, které budou aktuální od poloviny října 2011. Byla vedena rozprava 

o moţných projektech, na které by bylo moţno ţádat v rámci těchto výzev. 

 

 

Konec:  21:00    hod. 

 

 

Zapisovatel: Ing. Filip Petrách 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová 

 

 

Ověřovatelé: Ing. Milan Vlk 

 

 

   Jan Borovka 

 

 

Jana Jabůrková 

 

 

   Jiří Postl 


