Zápis č. 7/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 21. 4. 2008
Místo konání : OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing.Ladislav Prener , Mgr. Radek Tušl, Ing. Milan Vlk, Ing. Petra
Kuklová , František Burda, Puchingerová Marcela, Blažena Petráchová
Hosté :
Omluven:
Začátek: 18:00 hodin
Projednáno :
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem č.j. : 111/08 od firmy E.ON , kterým je
obci dána výpověď z opěrných bodů (sloupů) venkovního vedení kabelů NN , na
kterých má obec umístněno zařízení tj. 2 ks veřejného osvětlení v lokalitě u místní
komunikace směrem do Vrší před č.p. 39 Čakov a na rohu u č.p. 44 Čakov. V úseku
od křižovatky u č.p. 38 Čakov až k č.p. 22 Čakov provede E.ON v roce 2009
demontáž venkovního vedení kabelů NN a podpěrných bodů (sloupů) a v uvedeném
úseku budou kabely NN založeny do země. Zastupitelstvo výše uvedené bere na
vědomí. V rozpočtu pro rok 2009 budou vyčleněny prostředky na založení kabelů
veřejného osvětlení do země v uvedeném úseku a na pořízení 3 ks bodů VO stejného
provedení jako v lokalitě ZTV Vrší. Výměna VO bude provedena i proti č.p. 47
Čakov, aby v dané lokalitě bylo vzhledově sjednoceno provedení VO. Z výše
uvedeným zastupitelstvo souhlasí.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem dotazníku k četnosti vývozu popelnic
v období od 1. 5. do 30. 9. běžného roku. Z dotazníku vyplývá, že ze zařazených 77
nemovitostí s bydlícími občany s trvalým pobytem v obci bylo pro svoz 1x týdně 27 a
pro svoz 1x14 dní 47 nemovitostí a ve 3 případech dotazování neproběhlo pro
dlouhodobou nemoc a pobyt mimo nemovitost. Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s
cenovou kalkulací stávajícího provozovatele svozu komunálních odpadů (popelnic) tj.
PMH Hluboká. Z uvedeného vyplývá, že v sudém svozovém týdnu v roce 2008 tj.
stávající stav činí cena svozového dne 787,- Kč a v lichém svozovém týdnu by byl
svoz zajišťován pouze pro obec Čakov a Zahájí a nedošlo by k rozmělnění nákladů na
svozový den a cena tohoto by činila 2927,- Kč tj. za 11 týdnů v uvedeném období
32.197,- Kč a cca 104,- Kč na osobu/rok. Na základě výše uvedeného zastupitelstvo
rozhodlo prozatím zachovat stávající stav, tj. svoz domovních odpadů (popelnic) ve
výše uvedeném období provádět stávající firmou 1x 14 dní.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Starosta seznámil zastupitelstvo se zprávou firmy Sigma pumpy Hranice s.r.o., u které
zjišťoval použitelnost 4 ks rezervních čerpadel včetně elektromotorů, které byly
pořízeny v minulosti pro čerpací stanici vodovodního řádu Čakov – Jankov. Protože
vodárenský svaz provedl v loňském roce rekonstrukci této čerpací stanice včetně
čerpadel, pozbyla tato rezervní čerpadla účelu a byla nabídnuta výše uvedené firmě
k využití. Ta ve své odpovědi uvedla, že tato se již delší dobu nevyrábí a není pro ně
upotřebení. Zastupitelstvo rozhodlo nabídnout čerpadla s elektromotory k prodeji
zveřejněním v místě a na elektronické úřední desce.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

4. Starosta upozornil na trvající nepořádek na pozemku KN 1535/7 v místech nad
rybníkem KN 1534 k.ú. Čakov . Zastupitelstvo rozhodlo, nebude-li vyčištěn výše
uvedený pozemek původci odpadu do 11. 5. 2008 bude toto řešeno oznámením na
známé původce znečištění k přestupkové komisi Magistrátu města České Budějovice,
s kterým má obec uzavřenou smlouvu na řešení přestupků.
Pro :7 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Zastupitelstvo bylo seznámeno s protokolem z veřejného ústního jednání k územnímu
rozhodnutí o umístění stavby víceúčelové budovy v místech stávajícího obchodu č.p.
50 Čakov a uložilo na základě uvedeného jednání starostovi, aby objednal provedení
zaměření dané lokality. Na základě provedeného zaměření bude zastupitelstvo jednat
na některém z dalších zasedání o provedení a umístění uvedené víceúčelové budovy.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. Starosta informoval zastupitelstvo o úspěšné žádosti o dotaci na výměnu oken a
topného systému v budově mateřské školy a obecního úřadu. Dotací bylo obdrženo
90 % nákladů tj. 420.300,- Kč. Jedná se o dotaci z PRV ČR řízenou SZIF. Uvedená
dotace se skládá z příspěvku společenství EU 315.225,- Kč a z příspěvku národních
zdrojů 105.075,- Kč. Zastupitelstvo výše uvedené bere na vědomí.
Bylo odsouhlaseno, že výběr zhotovitele provede zastupitelstvo na základě
obdržených nabídek.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Konec: 21 : 00 hodin
Zapisovatel : Ing. Petra Kuklová
Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener
Ověřovatelé: Mgr. Radek Tušl
Marcela Puchingerová
Blažena Petráchová

Ing. Milan Vlk
Burda František

