
Zápis č. 9/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 2.5. 2011 
 

Místo konání:  OÚ Čakov 

 

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

Borovka Jan, Postl Jiří, Jabůrková Jana, Bc. Dušák Jan 

Omluven:       

 

Hosté:          
 

Začátek:   19:00 hodin 

 

 

 

Projednáno: 

 

 

1. Starostka Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno všech 7  

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

bude Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva 

mimo předsedajícího a zapisovatele. 

  

 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání: 

 

 Projednání návrhu starostky na obnovu hrobových čísel 

 Projednání a schválení uzavření pracovního poměru pro pracovníka 

na údržbu veřejné zeleně v obci  

 Projednání žádosti čj.114/2011 Centra zdravotně postižených 

jihočeského Kraje o finanční příspěvek 

 Projednání návrhu na zřízení úložiště posekané trávy, případně 

větví určené pro odklízení posečené trávy pro občany osad Čakov a 

Čakovec. 

 Projednání Vyúčtování  podle Smlouvy o provozování vodovodu 

pro veřejnou potřebu obce Čakov čj. 115/2011 

 Projednání návrhu uspořádání Dne dětí a jeho termínu 

 Informace o získání dotace z Programu obnovy venkova 

Jihočeského kraje  

 

     Pro :  7 Proti : 0   Zdržel  se : 0  

 

 

3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh starostky na obnovu hrobových čísel. 

Zastupitelstvo pověřilo starostku oslovením firem k podání nabídky na obnovu těchto 

čísel. Zastupitelstvo se dohodlo na stávajícím formátu čísel. 

Pro : 7  Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

 

 



4. Starostka informovala zastupitele o výsledcích žádosti o příspěvek na vytvoření 

pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o 

zaměstnání na Úřadu práce. Obci Čakov byla schválena dotace 8.000,-Kč po dobu        

3 měsíců z důvodu nedostatku přidělených peněžních prostředků pro tento příspěvek 

Úřadu práce v Českých Budějovicích ze státního rozpočtu. Zastupitelstvo tedy znovu 

projednalo a schválilo pracovní smlouvu na dobu určitou pro pracovníka údržby 

veřejné zeleně, pana Mariána Véna, bytem Jankov 68, 37384 Dubné na dobu určitou od 

1.5.2011 do 31.7.2011 z důvodu dodržení podmínek žádosti o příspěvek. Před 

uplynutím této doby bude znovu zažádáno na Úřad práce o prodloužení tohoto 

příspěvku. S panem Vénem bude poté smlouva prodloužena až do 31.12.2011. 

Pro :  7    Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

 

5. Zastupitelstvo projednalo žádost čj.114/2011 o jakýkoliv finanční příspěvek Centra pro 

zdravotně postižené Jihočeského kraje o.s., které již více než 10 let poskytuje odborné 

poradenství pro občany se zdravotním postižením a seniory z celého okresu Č. 

Budějovice a třetím rokem osobní asistenci pro obyvatele Č. Budějovic a blízkých 

obcí. Organizace také půjčuje kompenzační pomůcky pro tělesně postižené občany. 

Zastupitelstvo se rozhodlo takto: příspěvek bude případně poskytnut podobným 

organizacím s konkrétní působností v naší obci. 

Pro :  7  Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

 

6. Zastupitelstvo projednalo návrh místostarosty na vytvoření úložiště posekané trávy   

případně větví zdarma pro občany obce. Zastupitelstvo rozhodlo o vytvoření 2 

úložných míst na pozemku obce  - v osadě Čakov a v osadě Čakovec. Tato místa budou 

zřetelně označena popiskem a rozdělena na část, kde bude možné uložit posečenou 

trávu a kde větve a případné větší přírodní kusy dřeva. Bude se jednat pouze o 

přechodná úložiště posečené trávy, listí a větví, na tato místa nelze ukládat žádnou 

stavební suť , tašky, případně jiné odpady. Zároveň zastupitelstvo schválilo rozmístění 

několika výstražných cedulí s textem „Zákaz skládky pod finanční pokutou“ a žádá 

spoluobčany, aby odpady vyprodukované svou činností na vlastních pozemcích 

likvidovali způsobem k tomu určeným v souladu s platnou právní legislativou a 

nevyváželi byť i přírodní materiál bez souhlasu obce na její pozemky, kde to nebylo 

výše uvedeným způsobem určeno. 

Pro :   7   Proti : 0  Zdržel  se : 0 

 

 

7. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledným vyúčtováním všech položek výpočtu cen 

pro vodné od firmy ČEVAK dle provozovatelské smlouvy. Za rok 2010 byly skutečné 

náklady použité pro výpočet vodného nižší než kalkulované a byl tedy vytvořen zisk ve 

výši 44. 562,-, který firma ČEVAK zaslala zpět na účet obce. Tento zisk bude využit 

jako rezerva na případné nečekané poruchy a opravy vodovodního řádů. 

 

 

8. Zastupitelstvo souhlasí s uspořádání zábavného sportovního odpoledne pro děti pod 

názvem Den dětí v Čakově v termínu 11.6.2011.  

Pro :  7  Proti : 0  Zdržel  se : 0 

 

 



9. Starostka informovala zastupitelstvo o úspěšném schválení dotace z Grantu 

Jihočeského kraje – Program obnovy venkova. Obec Čakov dostala příslib, že obdrží 

dle dotačních podmínek finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč na obnovu  a 

sjednocení veřejného osvětlení v osadě Čakov a 40tis. Kč na opravu čekáren veřejné 

autobusové dopravy v osadách Čakov i Čakovec. Zastupitelstvo pověřilo starostku 

oslovením firem k předložení nabídek, vedoucích k výběru realizátorů výše uvedených 

akcí dle platné právní legislativy a směrnice Obce Čakov. 

 

Konec:                 20:30 hod. 

 

Zapisovatel :    Jan Dušák  

 

Zasedání řídil:  Ing. Lenka Šišpelová          

 

 

       Ověřovatelé:   Ing. Milan Vlk 

 

                                Jan Borovka 

 

   Jiří Postl 

    

   Jana Jabůrková 

    

   Ing. Filip Petrách 


