
Zápis č. 1/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 13.1.2014 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

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

Jabůrková Jana, Ing. Petrách Filip, Ph.D.  

 

Omluven:    

 

Hosté:         

 

Začátek: 19:00 hodin 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že jsou 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 seznámil přítomné s programem jednání: 

 

 Projednání podmínek darů k narozeninám v r. 2014 

 Projednání finančního daru mateřské školce na uspořádání 

karnevalu 

 Informace o stavu projektů na kanalizaci a výstavbu ČOV 

 Informace o dokončení projektu na rekonstrukci fary 

 Informace o podání žádostí do grantových programů Jihočeského 

kraje 

 Diskuze – různé 

 

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s  hodnotou dárků a upomínkových předmětů našim 

spoluobčanům a rozhodlo se zachovat stejné podmínky jako v roce 2013, tzn. oslava 

narozenin 50, 60, 70 a po následujících pěti letech. Jubilantům bude i nadále darován koš 

v hodnotě 500,-Kč, letecký snímek obce, blahopřání, mužům – kapesní nůž, ženám - 

květina. 

Pro:  6  Proti:  0   Zdržel se:   0 

 

4. Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem na poskytnutí MŠ Čakov finančního 

daru ve výši 2000,-Kč na náklady spojené s uspořádáním dětského karnevalu 25.1.2014. 

Zastupitelstvo schvaluje tento návrh.  

Pro:  6   Proti:  0   Zdržel se:   0 

 

5. Starostka informovala zastupitelstvo o dokončení projektu na výstavbu kanalizace a 

ČOV v Čakově a o tom, že projektová dokumentace byla předána před koncem roku na 

stavební úřad k zahájení řízení o umístění stavby. Na projektovou dokumentaci na 

výstavbu kanalizace a ČOV v Čakovci bylo již vydáno rozhodnutí o umístění stavby a toto 

rozhodnutí spolu s podmínkami bylo ve formě veřejné vyhlášky vyvěšeno na úřední desku 

dle pokynů stavebního úřadu. Zastupitelstvo dále schvaluje pořízení dalšího stupně 

projektové dokumentace nutné k získání stavebního povolení na oba projekty dle smlouvy 

o dílo uzavřené s firmou VRV, a.s. 

   Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se:   0  

 

 



6. Zastupitelstvo bylo seznámeno s dokončením projektové dokumentace na 

rekonstrukci bývalé fary a pověřilo starostku podáním žádosti o umístění stavby a stavební 

povolení na stavební úřad tak, aby byly zahájeny co nejdříve činnosti k vydání tohoto 

stavebního povolení. 

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se:   0 
 

7. Starostka informovala zastupitele o podání žádostí do následujících grantových 

programů Jihočeského kraje: 

a) POV – oprava střechy obecní knihovny a klubovny v Čakovci 

b) POV – pořízení zastřešení zastávky na návsi v Čakovci a oprava nástupů v Čakově 

c) Grant Podpora kultury – podání žádosti na obnovení tradice Čakovské pouti 

d) Grant Podpora festivalů a přehlídek – podání žádosti na uspořádání přehlídky 

amatérského divadla 

V případě záměrů c) a d) zastupitelstvo schvaluje podporu těchto projektů pouze 

v případě získání grantu a nebo v případě c) v omezené míře a výši nákladů 

stanovených zastupitelstvem. 

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se:   0 
 

 

Konec:  21:00    hod. 

 

 

Zapisovatel: Ing. Filip Petrách, Ph.D. 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová  

 

 

Ověřovatelé:        Jiří Postl                                           

 

 

      Ing. Milan Vlk 

 

    

   Bc. Jan Dušák 

 

 

   Jana Jabůrková    


