
Zápis č. 2/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 28.1.2013 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

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

Jabůrková Jana, Bc. Dušák Jan  

 

Omluven:    

 

Hosté:     Mgr. Radek Tušl, Ing. Fuit, Ing. Sukdol    

 

Začátek: 19:00 hodin 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno šest 

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: 

 Fara – projednání způsobů vytápění budovy fary 

 Žádost o kácení mimo les čj.412/2012 pana Šištíka 

 Projednání objednávky na zimní údržbu na rok 2013   

 Projednání podání žádosti na opravu střech obecního objektu fary 

čp. 20 do Havarijního programu MKČR 

 Projednání podnětu občanů ohledně znečištění obecních prostranství 

psími výkaly 

 Diskuze ohledně návrhů kanalizačních stok projektovaných firmou 

VRV, a.s. 

 Diskuze – různé 

 

 

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno za účasti odborníka v oblasti vytápění Ing. Sukdola a 

projektanta Ing. Fuita s možnými způsoby vytápění objektu fary, jejich náklady na pořízení 

a jejich případné provozní náklady, dle spočtené energetické ztráty budovy. 

 

4. Starostka předložila zastupitelstvu žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les čj. 

412/2012 pana Petra Šištíka, bytem Plzeňská 89, 370 04 České Budějovice.  Jedná se o 

podnět k pokácení jednoho kusu olše na pozemku obce v KN Čakov parc. č. 1535/7. 

Zastupitelstvo žádost projednalo a pověřilo zastupitele pana Milana Vlka k prohlídce 

tohoto stromu a dále starostku získáním stanoviska magistrátu města odboru životního 

prostředí, jelikož se jedná o kácení dle nové legislativy v nivě potoka, tedy ve významném 

krajinném prvku. O dalším postupu bude rozhodnuto na dalším zastupitelstvu. 

Pro:  6   Proti:  0   Zdržel se:   0 

 

5. Zastupitelstvo schválilo zpětně objednávku na zimní údržbu, kterou bude provádět 

Jiří Reitinger, Hol. Bašta 6. Cena za jedno prohrnování a posyp byla stanovena jako 

v loňském zimním období roku r. 2011 - 2012. Prohrnování 1200 Kč a posyp 500 Kč bez 

DPH. 

Pro:  6   Proti:  0   Zdržel se:   0 

 

. 

 



6. Starostka seznámila zastupitelstvo s možností žádosti o dotaci na rekonstrukci střech 

obecního objektu bývalé fary č.p. 20 do Havarijního programu MKČR – objekt musí být 

nemovitou kulturní památkou, výše dotace od 120 do 600tis. Kč, celkové náklady projektu 

max. 1 mil. Kč, spoluúčast obce od 20 – 40%. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o 

dotaci do tohoto programu. 

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

7. Zastupitelstvo bylo seznámeno s podněty občanů, týkající se znečišťování veřejných 

prostranství nedisciplinovanými majiteli psů. Na základě diskuse bude doplněna obecní 

vyhláška a schválena na příštím zastupitelstvu. 

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

8. Starostka informovala zastupitele o prvních návrzích umístění kanalizačních stok a 

umístění ČOV zaslaných firmou VRV, a.s. v Čakově a Čakovci.  

 

 

 

Konec:  21:30    hod. 

 

 

Zapisovatel: Filip Petrách 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová  

 

 

Ověřovatelé:        Jiří Postl                                           

 

 

      Ing. Milan Vlk 

 

 

   Bc. Jan Dušák 

 

 

   Jana Jabůrková 


