
Zápis č. 9/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 6.5.2013 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

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

Jabůrková Jana, Ing. Petrách Filip 

 

Omluven:         

  

 

Hosté:     Mgr. Radek Tušl 

 

Začátek: 19:00 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 Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové 

zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele. 

2. Předsedající seznámila přítomné s programem jednání: 

 

 Výběrové řízení na opravu střech hospodářských budov část B a C 

 Jmenování člena do komise pro výběrové řízení na pozici ředitele 

MŠ Čakov 

 Oprava chyb a změna usnesení v předchozím zápise ze zasedání 

zastupitelstva 

 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci na 

rekonstrukci budovy fary 

 Závěrečné úpravy projektu ČOV Čakov a Čakovec dle připomínek 

občanů 

 Podání žádosti do 10. Výzvy programu leader MAS Blanský les – 

Netolicko na částečnou rekonstrukci kulturního zařízení a 

knihovny v Čakovci  čp. 15 

 Zařazení správního území obce do územní působnosti MAS 

Blanský les – Netolicko na období 2014 – 2020 

 Informace o Výroční technickohospodářské zprávě firmy ČEVAK  

a.s. a aktualizovaném plánu investic na rok 2013 v oblasti 

vodovodu provozovaného firmou ČEVAK a.s. 

 Informace o nové výsadbě stromů v Čakově 

 Diskuze – různé 

 

 

3. Nabídky z výběrového řízení na opravu střech hospodářských budov část B a C 

objektu fary č.p. 20 byly hodnotící komisí zhodnoceny a projednány zároveň 

s konzultací s panem Ing. Fuitem. Hodnotící komise doporučila zadavateli firmu 

Pradast na základě podmínek výběrového řízení. S konečnou platností na základě 

uvážení všech pozitivních a negativních stránek  a s ohledem na možnosti získání 

malého objemu dotačních prostředků bylo výběrové řízení na základě práva 

zadavatele zrušeno bez výběru vítězné nabídky. 

Pro:  6   Proti:  0   Zdržel se:  0 

 

4. Zastupitelstvo jmenovalo do komise pro výběrové řízení na pozici ředitele MŠ Čakov 

místostarostu Ing. Milana Vlka. 

Pro:  6   Proti:  0   Zdržel se:  0 



 

 

5. Starostka seznámila zastupitele s opravami formálních chyb v zápise z minulého 

zasedání zastupitelstva 8/2013. V tomto zápise došlo k překlepu v datu v názvu zápisu, 

jedná se tedy o zápis 8/2013 ze dne 25.4.2013 nikoliv 25.5.2013. Dále došlo k mylné 

interpretaci v usnesení č. 8 ve větě „Na základě této informace je termín přijetí 

nabídek určen na 26.4.2013“ Správně mělo být „Na základě této informace je termín 

výzvy na předložení cenových nabídek posunut na 26.4.2013“. Zastupitelstvo souhlasí 

s opravou výše uvedených změn v zápise 8/2013. Opravený zápis bude ještě jednou 

vyvěšen po dobu min. 7 dní na úředních deskách obce.  

Pro :  6   Proti : 0  Zdržel se: 0 

 

 

6. Starostka seznámila zastupitele s dodatkem č. 1 ke smlouvě na projektovou 

dokumentaci na rekonstrukci bývalé fary v Čakově, který spočívá především v posunu 

termínu odevzdání projektové dokumentace z důvodu žádosti o dotaci na 

předprojektovou přípravu z grantového programu jihočeského kraje a na jejím základě 

provedení předepsaných průzkumů barevnosti fasád a stropních konstrukcí. 

Zastupitelstvo schvaluje tento dodatek a pověřuje starostku jeho podpisem. Dodatek je 

k možnému nahlédnutí k dispozici na OÚ v Čakově po čj. OC-118/2013. 

Pro :  6   Proti : 0  Zdržel se: 0 

 

7. Zastupitelstvo projednalo závěrečné úpravy návrhu projektové dokumentace, který byl 

veřejnosti představen dne 15.4.2013 po veřejném projednání návrhu územního plánu, 

dle připomínek  občanů, a to takto: 

a) změna průchodu kanalizace kolem potoka přes pozemky pana Mikeše a paní 

Mikešové a pana Hály v Čakově dle jejich připomínek (převedení kanalizace na 

pravou stranu potoka 

b) zkrácení stoky SO 15 C-2-1 (průchod přes pozemky p. Levého, p. Brabce, p. 

Dušáka) v Čakově dle zaslaných námitek vlastníků a ústního jednání  

c) úprava stoky SO 06 B-3 v Čakovci (průchod přes pozemek p.Sládka) dle zaslaných 

námitek vlastníků a ústního jednání  

Pro :  6   Proti : 0  Zdržel se: 0 
 

8. Starostka informovala zastupitele o podání žádosti do 10. Výzvy programu Leader 

MAS Blanský les – Netolicko na projekt opravy obecní knihovny a klubovny 

v Čakovci. Plánovaný rozpočet projektu je ve výši 442 tis. Kč, možná dotace 70%,  tj. 

309 tis. Kč, spoluúčast obce 30% 133 tis. Kč. V rozpočtu oprav jsou plánovány 

následující opravy – vnější sanační opatření proti vlhkosti v objektu, výměna oken a 

vchodových dveří, změna nefunkčního způsobu vytápění knihovny. Zastupitelstvo 

zpětně schvaluje podání žádosti o dotaci na tento projekt. 

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se: 0 

 

9. Starostka seznámila zastupitelstvo s přípravami strategie území MAS Blanský les 

Netolicko na 2014-2020. Zastupitelstvo obce Čakov schvaluje zařazení správního 

území obce Čakov do území působnosti Integrované strategie území regionu MAS 

Blanský les – Netolicko o. p. s. na období 2014-2020 realizované místní akční 

skupinou Blanský les – Netolicko o. p. s.. 

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se: 0 

 

10. Starostka informovala zastupitelstvo o obsahu nové „Výroční technickohospodářské 

zprávy firmy ČEVAK za rok 2012“ a „Aktualizace plánu investic na rok 2014“ a 

„Plánu údržby a oprav pro rok 2013“ v oblasti vodovodu provozovaného firmou 

ČEVAK a zpracované firmou ČEVAK. Ve výše uvedené výroční zprávě byl objem 

majetku spravovaného firmou ČEVAK ve výši 16.223 tis. Kč. Z tohoto čísla vychází 



aktualizovaný plán investic na rok 2014, kde ČEVAK doporučuje opravu 4 

nefunkčních šoupat a jedné armaturní šachty v celkovém objemu 270 tis. Kč. 

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.  

Zastupitelstvo v rozpočtu pro rok 2013 schválilo objem oprav na vodovodu max. ve 

výši 150 tis. Kč. Zastupitelstvo odsouhlasilo realizaci následujících investic plánem 

navrhovaných oprav, které by měly posloužit k efektivnějšímu hledání ztrát vody: 

a) oprava sekčních šoupat a armaturní šachty v Čakovci, 

b) oprava dvou sekčních šoupat v travnatých plochách v Čakově. 

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se:   0  

 

11. Starostka seznámila zastupitelstvo s provedením náhradní výsadby na území osady 

Čakov, uložené SÚS Jihočeského kraje za povolené kácení topolů a dále uložené 

samotné obci za provedené kácení 2 kaštanů, lípy a břízy v roce 2012. SÚS 

Jihočeského kraje zafinancovala výsadbu 6 ks javorů na pozemku SÚS podél silnice 

na Čakovec před hřbitovem a dále 4 ks třešní na pozemku obce na hřišti „ve Vrší“. 

Obec Čakov provedla výsadbu 4ks již vzrostlejších stromů – 1ks lípy na návsi u 

kašny, 1ks jírovce maďalu a 2 ks jírovce červeného na pozemku obce za bývalou 

farou. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí a nemá k provedené výsadbě 

žádné námitky ani připomínky. 

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Konec:  23:15 hod. 

 

 

Zapisovatel: Ing. Filip Petrách 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová  

 

 

Ověřovatelé: Jiří Postl 

 

 

Ing. Milan Vlk 

 

 

   Jana Jabůrková 

 

 

                                   Bc. Jan Dušák 

  


