
Zápis č. 10/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 20.5.2013 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

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

                                    Jabůrková Jana,  

 

Omluven:        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 Ing. Milan Vlk a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové 

zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele. 

2. Předsedající seznámila přítomné s programem jednání: 

 Smlouva o zřízení věcného břemene firmy E.ON (přípojka NN, p. Ivana, 

Čakovec) čj.OC-120/2013 

 Výběr nejlepší cenové nabídky na výměnu oken v objektu bývalé fary čp. 20 

 Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov 

 Návrh na vydávání Čakovského občasníku 

 Návrh na podání žádosti na Úřad práce na dotaci na pracovníka údržby veřejné 

zeleně 

 Dětský den 2013 

 Informace o probíhajícím šetření ohledně otrávené lípy 

 Informace o obdržení dotace z POV Jihočeského kraje 

 

 

3. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje smlouvu s E.ON Distribuce, a.s. na zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav 

distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN do-na části 

zatížené nemovitosti  - pozemku parc. č. 1000/2 v k.ú. Čakovec v rozsahu vymezeném 

v Geometrickém plánu č. 164-120/2013, který je jako příloha nedílnou součástí smlouvy, 

za jednorázovou úplatu 5000,- Kč k dokončené akci pod názvem „Čakovec,, Ivana , č.par. 

908/3, kabel NN. 

Pro:   5   Proti:   0   Zdržel se: 0 

 

4. Zastupitelstvo obce Čakov otevřelo cenové nabídky na výměnu oken v objektu bývalé 

fary v Čakově a porovnalo jejich obsah se zadávací dokumentací. Obec Čakov obdržela na 

tuto akci následující nabídky: 

 1. Truhlářství Jiří Postl, Čakov 40, 373 84 Dubné 

    2. Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov 

    3. Trust-ts spol. s r.o., Husova 1155, 374 01 Trhové Sviny 

    4. Dřevo Um s.r.o., nám. Maxe Švabinského č. 4, 370 08 České Budějovice  



    Fa Dřevo Um s.r.o. byla vyřazena z důvodu předložení nekompletní dokumentace dle 

zadání. Zastupitelstvo rozhodlo vybrat nejlepší nabídku ze zbývajících firem a vítěze 

určí na dalším zasedání zastupitelstva. 

       Pro:   5  Proti   0   Zdržel se  0 
 

5. Zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním humanitární sbírky pro „Diakonii Broumov“ a 

to v uvedených termínech : 

 v  Čakově  3. a 5. června 2013 od 17 do 18 hod. v budově bývalého obchodu  

 v  Čakovci 4 a 5. června 2013 od 18 do 19 hod. do chodby místní knihovny 

(Čakovec 15) 

Zastupitelstvo ukládá starostce, aby letákem Diakonie Broumov neprodleně výše 

uvedené termíny zveřejnila obvyklým způsobem společně se seznamem sbíraných věcí. 

Pro:   5   Proti:   0   Zdržel se: 0 

 

6. Starostka předložila zastupitelstvu návrh, že budou vydávány za účelem zvýšení 

informovanosti občanů zábavnou a srozumitelnou formou Obecním úřadem informační 

listy obce pod názvem Čakovský občasník. Občasník bude vydáván v intervalu 1-3 

měsíců a měl by obsahovat důležité informace, které souvisí se správou obce, tak 

rubriky obsahující informace ze života občanů. Zastupitelstvo odsouhlasilo vydávání 

tohoto občasníku po předchozím odsouhlasení prvního vydání členy obecního 

zastupitelstva. 

Pro:   5   Proti:   0   Zdržel se: 0 

 

7. Zastupitelstvo projednalo návrh starostky na podání nové žádosti o příspěvek na 

vytvoření pracovní příležitosti k umístění uchazečů o zaměstnání na Úřad práce 

z důvodu možnosti obdržení příspěvku na zaměstnance obce v oblasti péče o veřejnou 

zeleň a vzhled obce až na 12 měsíců. Podmínkám dotace vyhovuje bývalý zaměstnanec 

a stávajcí brigádník pan Petr Pivoňka. Zastupitelstvo schválilo podání této žádosti tak, 

aby bylo možné příspěvek co nejdříve znovu čerpat a bylo možné vytvořit pro pana 

Pivoňku znovu toto pracovní místo. 

            Pro:   5   Proti:   0   Zdržel se: 0 

 

 

8. Zastupitelstvo schválilo program a uspořádání dětského dne 1.6.2013 od 15:00 hod. 

Zajištěním technického zázemí dne dětí (otopu, prutů na buřty, výčepního zařízení) 

byl pověřen místostarosta obce M. Vlk. 

  Pro:   5   Proti:   0   Zdržel se: 0 

 

9. Starostka předala zastupitelstvu informace o probíhajícím šetření ohledně otrávení 

lípy před budovou bývalého obchodu v Čakově. Případ šetří Policie ČR, lípa byla 

znovu prohlédnuta dendrologem, jelikož jeví zřetelné známky otravy chemickou 

látkou a cca její třetina neobrůstá stejným způsobem jako zbytek stromu. Posudek 

spolu s oceněním možných škod bude znovu předán Policii ČR. Zastupitelstvo zvažuje 

další kroky, které  by vedly k získání přímých důkazů k odhalení a usvědčení 

pachatele.  

   

  10.  Starostka informovala zastupitele o schválení dotace z POV Jihočeského kraje ve   

výši 150tis. na projekt opravy obecních komunikací a 30tis. na výměnu otopného 

systému v knihovně v Čakovci. Zastupitelstvo pověřilo starostku oslovením dvou 

firem na podání cenové nabídky na opravu komunikací. 



Konec: 22:00  hod. 

 

 

       Zapisovatel: Ing. Milan Vlk 

 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová  

 

 

Ověřovatelé: Jiří Postl 

 

 

Bc. Jan Dušák 

 

 

   Jana Jabůrková 

 

 

                                     

 


