
Zápis č. 15/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 26.8.2013 

 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

 

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

                   Jabůrková Jana, Ing. Petrách Filip, Ing. Vlk Milan  

 

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: 

 Rozpočtové opatření č. 3 

 Schválení podpisu smlouvy o výpůjčce nádob na separovaný odpad a 

informace o výsledcích třídění odpadu 

 Žádost o souhlas se záměrem stavby plotu p. M. Příhody čj. 203/2013 

 Informace o plánované těžbě dle hospodářského plánu v obecním lese 

 Změny pří realizaci akce výměna oken fary 

 Kulturní akce na září 

 Změna pátečních úředních hodin 

 Diskuze a různé 

    

3. Starostka seznámila zastupitelstvo s  rozpočtovým opatřením č. 3/2013, toto 

rozpočtové opatření zvyšuje příjmy o 3.500,-Kč a zvyšuje výdaje o 3.500,-Kč, 

Plánovaný schodek rozpočtu tedy zůstává stejný ve výši 556.449,-Kč. Toto rozpočtové 

opatření bylo na základě pověření zastupitelstva obce ze dne  25.2.2013, usnesením 

č.9 ze zápisu č.4/13 schváleno již starostkou obce. Zastupitelstvo zpětně bere toto 

rozpočtové opatření na vědomí. 

Pro: 6       Proti:   0     Zdržel se: 0 

 

4. Starostka seznámila zastupitelstvo se zněním smlouvy o výpůjčce odpadových nádob 

od firmy Eko-kom, a.s., která nahrazuje stávající smlouvy o výpůjčce odpadových 

nádob. Zastupitelstvo schvaluje tuto smlouvu a pověřuje starostku jejím podpisem. 

Dále bylo zastupitelstvo informováno o výsledcích třídění odpadů v obcích ve 

správním obvodu obce Čakov za rok 2012. Vytřídili jsme za toto období 

7,811 t odpadu, na odměnách za třídění jsme zpět od firmy Eko-kom, a.s. obdrželi 



celkem 21.231,-Kč, úspora emisí CO2, kterou jsme tedy dosáhli tříděním tohoto 

odpadu je 8,59 t, úspora energie 202.918 MJ. 

Pro: 6         Proti:  0       Zdržel se: 0 

 

5.    Starostka seznámila zastupitelstvo s žádostí o souhlas OÚ Čakov se záměrem stavby 

plotu pana M. Příhody čj. 203/2013. Zastupitelstvo se záměrem souhlasí. 

Pro: 6         Proti:  0       Zdržel se: 0 

 

6. Starostka seznámila zastupitelstvo se záměrem podzimní těžby v obecním lese dle 

hospodářského plánu. Jedná se o těžbu v borovicovém porostu ve výši max. 100m
3
. 

Zastupitelstvo odkládá odsouhlasení těžby po místním šetření dne 7.9.2013. 

Pro: 6         Proti:  0       Zdržel se: 0 

 

7. Starostka seznámila zastupitele s výsledky historických průzkumů vnitřních i vnějších 

omítek a dále se stavem realizace plánované výměny oken v objektu fary. V souvislosti 

s úsporou nákladů výběrovým řízením, bylo zastupitelstvu navrhnuto, aby byly využity 

všechny finanční prostředky z dotace od MAS Blanský les-Netolicko. Z tohoto důvodu 

bude provedena ještě renovace, případně výměna některých vnitřních dveří a zárubní a 

zhotovena venkovní branka do objektu. Zastupitelstvo tento návrh odsouhlasilo. 

Pro: 6         Proti:  0       Zdržel se: 0 

       Dále zastupitelstvo odsouhlasilo realizaci renovace dveří a branky firmou Jiří Postl v 

hodnotě 65 tis. Kč a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo. 

Pro: 6         Proti:  0       Zdržel se: 0 

 

8. Zastupitelstvo projednalo návrh plánovaných kulturních akcí na září 2013 a rozhodlo o 

konání následujících akcí: 

 

14.9.2013 – pěší výlet spojený s exkurzí  na Podevrážském mlýně 

28.9.2013 – od 14 hod Pohádkový les aneb „Z pohádky do pohádky“ 

                 – od 20:30  promítání komedie Babovřesky 

Pro: 6         Proti:  0       Zdržel se: 0 

 

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu pátečních úředních hodin z 17-19 hod  na 

14 – 17 hod, počínaje pátkem od 6.9.2013. 

Pro: 6         Proti:  0       Zdržel se: 0 

 

 

  



Konec: 21:30  hod. 

 

 

       Zapisovatel:        Ing. Filip Petrách 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová  

 

 

Ověřovatelé: Jiří Postl 

 

 

Bc. Jan Dušák 

 

 

   Jana Jabůrková  

 

 

   Ing. Milan Vlk 


