
Zápis č. 16/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 20. 8. 2012 

 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Ing. Filip Petrách, Jiří Postl,  

Jana Jabůrková, Bc. Jan Dušák. 

 

 

Omluven: 

 

 

Začátek:   20:00 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 Ing. Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní 

členové zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:  

 

 Výběrové řízení na projektovou dokumentaci na dostavbu kanalizace a 

výstavbu čistírny odpadních vod v Čakově a Čakovci 

 Projednání žádosti farnosti  čj.194/2012 o příspěvek na opravu kostela 

 Variantní návrh studie na využití areálu fary a informace o dokončené 

projektové dokumentaci na opravu vjezdové brány 

 Schválení záměru pronájmu pozemku dle žádosti čj. 197/2012  paní                 

J. Chmelařové  

 Projednání a schválení nákupu ozvučovací techniky a dataprojektoru z dotace 

DSO Blanský les 

 Propagační materiály a upomínkové předměty k oslavám 750 let 

 Diskuze – různé 

 

 

3. Hodnotící komise dnešního dne, t.j. 20.8.2012, rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky ve veřejné zakázce " na projektovou dokumentaci na dostavbu kanalizace a výstavbu 

čistírny odpadních vod v Čakově a Čakovci " tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy 

"Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.". Hodnotící komise předala zprávu o posouzení a 

hodnocení nabídek zadavateli. 

Zadavatel na jednání zastupitelstva dne 20.8.2012 uvedenou zprávu přijal a rozhodl o 

tom, že s vítěznou firmou bude uzavřena příslušná smlouva 

 

Pro:     5    Proti:    0   Zdržel se:  1 

 

          4.  Zastupitelstvo projednalo žádost farnosti Dubné č.j. 194/2012 o příspěvek na opravu 

kostela sv. Linharta  v Čakově a rozhodlo o navýšení finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč  



nad rámec schváleného rozpočtu (tzn. celkový příspěvek ve výši 60.000,-Kč ) jako příspěvek 

na spoluúčast  k dotaci na opravu farního kostela včetně plánovaného nasvícení.  

 

Pro:     4    Proti:    2   Zdržel se: 0 

 

5. Starostka seznámila zastupitele s variantním  návrhem zpracovávané studie na 

využití areálu fary č.p. 20. Návrh byl představen zastupitelstvu k diskuzi a následnému 

vyjádření k tomuto návrhu. Zastupitelstvo návrh projednalo a schválilo. Dále bylo 

zastupitelstvo informováno o dokončení dílčího projektu na obnovu vstupního vjezdu a brány, 

zastupitelstvo bylo seznámeno s vypracovanou projektovou dokumentací. Projektová 

dokumentace je k dispozici na OÚ Čakov pod č.j. 198/2012  Projekt opravy vstupní brány je 

nyní posuzován oddělením Národního památkového ústavu a po vydání souhlasného 

stanoviska, bude předán k ohlášení na stavební úřad. 

 

Pro:     6    Proti:    0   Zdržel se: 0 

 

6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr pronájmu části pozemku na parc.č. 

959/4 o výměře 328 m
2
 na základě žádosti čj. 197/2012 paní Chmelařové, bytem Krajinská 

225/35, České Budějovice.  

Jedná se o pozemek využívaný jako pozemek k chatě a dne 30.6.2012 byl na tomto 

pozemku ukončen dohodou pronájem nájemcem Michalem Novákem z důvodu prodeje 

nemovitosti, těsně sousedící s výše uvedeným pozemkem, v dražbě nové majitelce paní 

Chmelařové.  

Zastupitelstvo pověřuje starostku zveřejněním záměru pronájmu tohoto pozemku a 

projednáním podmínek pronájmu tohoto pozemku, a to takto: pronájem na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, cena za pronájem 2 Kč/m
2
. 

     

Pro:     6    Proti:    0   Zdržel se:  0 

 

7.  Starostka informovala zastupitelstvo, že DSO Blanský les získal dotaci na 

dovybavení budov občanské vybavenosti z Programu obnovy venkova. Získaná dotace byla 

vydělena počtem obcí zapojených do projektu. Jednotlivé členské obce byly vybídnuty 

k podání požadavků na dovybavení budov občanské vybavenosti,  

Zastupitelstvo obce Čakov schválilo podání požadavku na nákup ozvučovací techniky 

a dataprojektoru v maximální výši 70.000,- Kč za podmínek určených dotací. 

         

       Pro:     6    Proti:    0   Zdržel se:  0 

 

8. Zastupitelstvo dále odsouhlasilo návrh a nákup upomínkových předmětů, vztahující 

se k výročí 750let od první písemné zmínky o obci. Dále bylo seznámeno s návrhem 

propagačních materiálů, vytvořených k propagaci série kulturních akcí pořádaných 

u příležitosti tohoto významného výročí pod názvem Čakovské babí léto. 

            

Pro:     6    Proti:    0   Zdržel se:  0 
 

 

 

 

 

 



Konec:   23:00 hod. 

 

Zapisovatel: Ing. Filip Petrách 

 

Zasedání řídil:  Ing. Lenka Šišpelová 

 

Ověřovatelé:   Jana Jabůrková 

 

      Ing. Milan Vlk 

 

      Bc. Jan Dušák 

                       

      Jiří Postl 


