
Zápis č. 11/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 31.5. 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:     Ing. Ladislav Prener, zástupci společnosti Aquaserv, s.r.o., zástupce Odboru 

životního prostředí Magistrátu města Č. Budějovice Ing. Snížková  

    

 

Začátek:   16:00 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 Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva 

mimo předsedajícího a zapisovatele. 

  

 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání: 

 

 Projednání podmínek, důvodů a možností potřebných k dalšímu 

postupu zastupitelstva ohledně záměru nechat zpracovat projekt na 

odkanalizování osad Čakov a Čakovec spolu se zástupci odboru 

životního prostředí České Budějovice a firmy Aquaserv, zabývající 

poradenstvím a velkou šíří činností v této oblasti 

 Projednání termínu akce „Vítání občánků“ 

 

     Pro : 7 Proti : 0   Zdržel  se : 0  

 

 

3. Zastupitelstvo projednalo spolu se zástupci Odboru životního prostředí a poradenské 

firmy podmínky, důvody a možnosti řešení situace ohledně kanalizace a čištění 

odpadních vod v osadách Čakov a Čakovec. V souvislosti se   s tím, že po roce 2012, 

kdy končí první obobí získávání dotací z Evropské Unie a SR a předpokládá se 

zpřísnění dotačních podmínek a nižší dotační částky, se zastupitelstvo rozhodlo 

projednat tento záměr veřejně s občany ve správním obvodu Obce Čakov dne 

27.6.2011 od 19 hod v místním hostinci U Sládků. Poté zastupitelstvo s konečnou 

platností rozhodne o tom, zda realizovat záměr zpracování projektu na odkanalizování 

obcí Čakov a Čakovec tak aby v případě vypsání vhodného dotačního titulu bylo 

možné tuto dokumentaci použít pro žádost o dotaci na realizaci odkanalizování těchto 

osad 

Pro : 7  Proti : 0   Zdržel  se : 0 



 

 

4. Starostka předložila zastupitelstvu návrh termínu akce „Vítání občánků“ dne 24.6.2011 

od 14:30 hod v budově MŠ.Na tuto akci budou pozvány rodiče, prarodiče, případně 

veřejnost oznámením na Úřední desce Obecního úřadu a osobními pozvánkami. 

 

Pro : 7  Proti : 0  Zdržel  se : 0 

 

 

 

Konec:                 19:00 hod. 

 

Zapisovatel :    Filip Petrách  

 

Zasedání řídil:  Ing. Lenka Šišpelová          

 

       Ověřovatelé:   Ing. Milan Vlk 

 

                                Jan Borovka 

 

   Jiří Postl 

    

   Jana Jabůrková 

    

   Jan Dušák 


