
Zápis č. 14/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 11.7. 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:         
 

Začátek:   19:00 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 Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva 

mimo předsedajícího a zapisovatele. 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání: 

 Projednání nabídek na renovaci veřejného osvětlení v osadě Čakov 

v rozsahu zadání poskytnutého OÚ na základě žádosti o dotaci 

z POV z prostředků Jihočeského Kraje. 

 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1  

 Projednání žádosti p. Milana Anderleho o odkoupení části obecního 

pozemku      č.j.160 /2011 v k.ú. Čakovec 

 Vyhodnocení ankety týkající se záměru zastupitelstva vypracovat 

projekt na odkanalizování osad Čakov a Čakovec a rozprava o 

dalších krocích v řešení tohoto problému. 

 Schválení podání žádosti o dotaci z grantového programu 

Jihočeského Kraje na podporu tvorby územně plánovací 

dokumentace obcí Jihočeského kraje na tvorbu nového Územního 

plánu obce Čakov. 

 Projednání návrhu na uzavření obecního úřadu včetně zrušení 

úředních hodin z důvodu dovolené  od 18. – 31.7.2011 a 

odsouhlasení nejbližšího prázdninového termínu schůze obecního 

zastupitelstva 

 Informace ohledně akcí konaných v červnu – Dětský den, Vítání 

občánků 

      

 

Pro : 7 Proti : 0   Zdržel  se : 0  

 

 

 



3. Pro realizaci  akce „Veřejné osvětlení Čakov – opravy a rekonstrukce“, na kterou byla 

schválena dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011, 

projednalo zastupitelstvo předložené nabídky následujících firem: 

a) Pavel Doušek – veřejné osvětlení, Borová 25,  Český Krumlov – nabídka 

259.441,-Kč 

b) J.D. Rozhlasy s.r.o., Zemědělská 500, Rožnov pod Radhoštěm – nabídka 

247.628,-Kč 

c) František Petrách “Služby”, Čakov 49 – nabídka 301.411,-Kč 

 

Členové zastupitelstva se shodli, že oslovené firmy přepracují nabídky a rozšíří je 

o kompletní výměnu dvou kovových sloupů na hlavní cestě do Jankova, namísto 

pouze opravy těchto stávajících sloupů nátěrem. Vyhodnocování třech nabídek 

bude provedeno příští zastupitelstvo. 

Pro : 7  Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

 

4. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.1 a toto schvaluje jako 

vyrovnané částkou 99.791,-Kč na straně příjmů i výdajů. Rozpočtové opatření č.1 je 

přijímáno z především důvodu změny účetní obce od 4/2011 a především snahy o 

provedení formálních změn v paragrafech a položkách rozpočtu tak, aby bylo dosaženo 

přesnějšího a průkaznějšího účetnictví. Toto rozpočtové opatření schvaluje 

zastupitelstvo zpětně k 30.6. 2011 a ukládá účetní obce zapracovat jej ještě do účetní 

uzávěrky měsíce června. 

Pro : 7  Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

5. Starostka předložila zastupitelstvu žádost pana Milana Anderleho čj.  160 /2011, bytem 

Družstevní 36, České Budějovice, který má chatu č. 8 v Čakovci  o odkoupení části 

obecního pozemku KN 941/22 v k.ú. Čakovec, jehož je obec vlastníkem, o velikosti 

cca 326m2.  

Zastupitelé hlasovali o prodeji výše uvedeného takto: 

Pro : 0  Proti : 7   Zdržel  se : 0 

 

6. Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem ankety týkající se záměru nechat vypracovat 

projekt na odkanalizování osad Čakov a Čakovec. 

Zastupitelstvo odsouhlasilo zadání vypracování projektu pro odkanalizování obcí do 

fáze územního rozhodnutí. 

Pro :6    Proti : 0   Zdržel  se : 1 

 

7. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z grantového programu Jihočeského 

Kraje na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje na 

tvorbu nového Územního plánu obce Čakov. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce 

podáním této žádosti vzhledem k probíhajícímu harmonogramu prací na územním 

plánu v co možná nejkratším možném termínu.  

 Pro :7    Proti : 0   Zdržel  se :  

 

 

8. Zastupitelstvo schvaluje uzavření OÚ Čakov v termínu od 18.7. do 31.7. 2011 včetně 

zrušení úředních hodin a vyřizování veřejných záležitostí a  schvaluje konání příštího 

zasedání zastupitelstva obce na 8. 8. 2011. 

Pro : 7   Proti : 0   Zdržel  se :  

 



9. Starostka seznámila zastupitelstvo s průběhem akcí Dětský den v Čakově 2011 a Vítání 

občánků 2011, zastupitelstvo bere na vědomí předložené vyúčtování finančních 

prostředků těchto akcí, které byly za tímto účelem vynaloženy v souladu se schváleným 

rozpočtem a jeho změnami. Podrobnosti o těchto akcích budou do konce srpna i se 

získanou fotodokumentací zveřejněny na stránkách www.cakov.cz 

 

 

Konec:             22:45    hod. 

 

 

Zapisovatel :    Jan Dušák  

 

 

Zasedání řídil:  Ing. Lenka Šišpelová          

 

 

       Ověřovatelé:   Ing. Milan Vlk 

 

 

                                Jan Borovka 

 

 

   Jiří Postl 

    

 

   Jana Jabůrková 

    

 

   Ing. Filip Petrách 


