Zápis č. 11/09 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 29. 6. 2009
Místo konání : kancelář OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing.Ladislav Prener , Mgr. Radek Tušl, František Burda, Marcela
Puchingerová, Blažena Petráchová, Ing. Milan Vlk
Omluven : Ing. Petra Kuklová - dovolená
Hosté :
Začátek: 18:00 hodin
Projednáno :
1. Starosta informoval OZ o výsledku třídění odpadů /plasty, sklo/ v obci za rok 2008 dle
obdržené evidence fa. EKOKOM a.s.,která zašťiťuje třídění odpadů. Z předložené
informace vyplývá, že obec v roce 2008 vytřídila 3,284 t plastů a skla. Za odstranění
těchto odpadů zaplatila 23 874,- Kč a zpětně obdržela od fa. EKOKOM a.s. poplatek za
třídění v hodnotě 7 500,- Kč. Zastupitelstvo informaci bere na vědomí.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. Starosta informoval OZ o výsledku likvidace velkoobjemových a nebezpečných
odpadů/kontejner/. Zlikvidováno bylo 0,4 t pneumatik, 3,52 t velkoobjemového odpadu,
0,14 t drobného elektra, 25 ks velkého elektra /lednice, mrazáky, obrazovky/.Výše
uvedené odpady byly odvezeny a zlikvidovány za částku 19 019,- Kč. Zastupitelstvo
informaci bere na vědomí.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Zastupitelstvo bylo seznámeno se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemcích obce KN 1660/38, 1660/36, 2550/1,v k.ú. Čakov u Českých
Budějovic. Smlouva je uzavírána z důvodu budoucí případné realizace překládky
optického kabelu Telefoniky O2 v lokalitě Vrší od č. p. 56 po č. p. 59. Zastupitelstvo výše
uvedenou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene schvaluje.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
4. Zastupitelstvo rozhodlo s ohledem na obdrženou dotaci v částce 28 000,- Kč z POV JČ
kraje rozšířit kapacity pro sběr tříděných odpadů. Budou pořízeny nádoby na třídění
plastu 1 ks o objemu 1100 l, 1 ks na třídění papíru o objemu 1100 l, 1 ks na třídění plastu
o objemu 240 l, 1 ks na třídění skla o objemu 240 l, 4 ks na směsný komunální odpad
z rekreačních objektů a hřbitova o objemu 770 l. Na Horní Holubovské Baště bude
zřízeno sběrné místo na třídění plastu a skla. Třídění papíru pro všechny občany správního
obvodu OÚ Čakov bude zatím umožněno výše uvedenou nádobou na 1100 l pouze na
sběrném místě u obchodu v Čakově.Výše uvedené zastupitelstvo schvaluje.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Zastupitelstvo rozhodlo a ukládá starostovi, aby do 7.9.2009 zajistil předložení minimálně
dvou cenových nabídek týkajících se zpracování projektové dokumentace, včetně
stavebního povolení k realizaci částí jednotné kanalizace a ČOV v obcích Čakov a
Čakovec.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

6. Ke splnění podmínek dotace z PRV obdržela Obec Čakov na základě výzvy nabídky od
/fa. Jiří Kropáček – ELEKTROINSTAL, Hradce 13, fa. František Petrách – služby, Čakov
49, fa. TEMES s.r.o. , Prokopa Holého 286/2, České Budějovice/ na realizaci akce
„Zlepšení vzhledu a technické vybavenosti Obce Čakov“ v uzavřených obálkách, které
byly na jednání zastupitelstva otevřeny a hodnoceny dle zadávací dokumentace. Protože
nabídka firmy Jiří Kropáček – ELEKTROINSTAL, Hradce 13 nesplnila náležitosti
zadávací dokumentace v prokázání kvalifikačních předpokladů na všechny aktivity
projektu, byla z hodnocení vyřazena a zastupitelstvo vyhodnotilo zbylé dvě nabídky dle
ceny v následujícím pořadí:
1. František Petrách – služby, Čakov 49 s cenou
1 222 324,- Kč.
2. TEMES s.r.o. , Prokopa Holého 286/2, České Budějovice s cenou 1 227 357,- Kč.
Na základě podmínek zadávací dokumentace byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou
cenou tj. fa. František Petrách – služby, Čakov 49.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 Petráchová
Konec: 21:30 hodin
Zapisovatel :

Blažena Petráchová

Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener
Ověřovatelé:

Mgr. Radek Tušl

Marcela Puchingerová

František Burda

Ing. Milan Vlk

