
Zápis č. 7/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 14.4.2014 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Bc. Jan Dušák, Jana 

Jabůrková 

 

Omluven:  Ph.D. Ing. Petrách Filip 

 

   

 

Hosté:             Mgr. Radek Tušl  

 

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 Jana Jabůrková a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové 

zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele. 

 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání: 

 Žádost o sponzorský dar pro Jihočeské centrum pro zdravotně 

postižené a seniory o.p.s. čj. OC-54/2014 

 Žádost o odkup pozemku pana Karla Fikejze, čj. OC – 58/2014 

 Vyúčtování provozování vodovodu společnosti ČEVAK za rok 

2013 

 Celorepubliková akce „Ukliďme Česko 2014“ 

 Upozornění na další nejbližší termín zastupitelstva obce  

 Diskuze – různé 

 

 

3. Zastupitelstvo projednalo žádost čj.54/2014 o sponzorský dar Jihočeského centra pro 

zdravotně postižené a seniory o.p.s, které se věnuje registrované službě osobní  

asistence, odbornému sociálnímu poradenství a zapůjčování kompenzačních pomůcek. 

Zastupitelstvo se rozhodlo zatím nevyhovět. Příspěvek bude případně poskytnut 

podobným organizacím s konkrétní působností v naší obci nebo bude-li zjištěno, že 

služeb tohoto centra některý z trvale žijících občanů obce využívá. Zastupitelstvo  

           Pro:  5   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

 

4. Zastupitelstvo projednalo žádost pana Karla Fikejze, bytem Zahorčice 43, 370 01 

České Budějovice, vedenou u OÚ pod č.j. OC-58/2014 na odkup části pozemku  KN   

2550/1 v KÚ Čakov u Českých Budějovic o velikosti cca 165m2 za cenu 100Kč/m2. 

Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku. Panu Fikejzovi bude nabídnut 

dlouhodobý pronájem pozemku.  

      Pro:   5   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

 

 



 

 

5. Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním z provozování veřejného vodovodu za 

hospodářský rok 2013.  

                                   Zisk-plán                Zisk-skutečnost                    Rozdíl 

             Vodné           23.325Kč                      72.620Kč                      49.295Kč 

Zastupitelstvo souhlasí s vyúčtováním a vrácený přebytek 49.295Kč, bude uhrazen  

v první polovině roku 2014 na účet obce a bude použit na opravy vodovodních šoupat, 

aby bylo možné lépe najít úniky vody na vodovodní síti. 

Pro:   5   Proti:   0   Zdržel se:   0  

 

 

6. Zastupitelstvo rozhodlo o přistoupení k celorepublikové akci Ukliďme Česko 2014, 

která proběhne v termínu 17.5.2014 zaměřenou na úklid černých skládek i drobného 

nepořádku v obcích. Organizátoři projektu prostřednictvím sponzorů a odpadářských 

společností slibují při přihlášení k projektu a zorganizování úklidu materiální 

pomůcky pro úklid a slevy odpadářských společností a případné dobrovolníky na 

odvoz nepořádku z obcí. Podrobnosti k akci naleznete postupně na internetových 

stránkách, letácích a propagačních materiálech na obvyklých místech v obci. 

Zastupitelstvo obce tedy vyzývá občany, aby svou účastí při tomto úklidovém dni 

podpořili čistotu v naší obci, a tím i v celé republice. Kdokoli by měl povědomí o 

nějaké černé skládce na území naší obce, nechť prosím  sdělí její umístění na OÚ 

v Čakově. 

Pro:   5  Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

7. Zastupitelstvo rozhodlo, že nejbližší termín zastupitelstva obce je stanoven na 5.5.2014, 

aby došlo opět ke srovnání s pravidelnými termíny určenými zastupitelstvem. 

Pro:   5  Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

 

 

 

Konec:  20:30    hod. 

 

 

       Zapisovatel:         Jana Jabůrková 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová 

 

 

Ověřovatelé: Jiří Postl 

 

 

 Bc. Jan Dušák 

 

             

                            Ing. Milan Vlk 

 


