
Zápis č. 21/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 15. 10. 2012 

 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

 

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

Jana Jabůrková, Bc. Jan Dušák 

 

Omluven: Jana Jabůrková 

Hosté:  Mgr. Radek Tušl 

 

Začátek:   20:00 hodin 

 

 

Projednáno:  

 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno pět 

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:  

 

 Projednání a upřesnění technologické koncepce revitalizace areálu fary 

 Schválení pronájmu po zveřejnění dle žádosti paní Chmelařové 

 Dodatek ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci dostavby kanalizace a 

výstavby ČOV v Čakovci a Čakově 

 Přehled a termíny plánovaných kulturních akcí do konce roku 2012 

 Sbírka starého ošacení Diakonie Broumov 

 Vyúčtování Oslav 750 let – Čakovské babí léto 

 Informace o poškození vzrostlé lípy u bývalého obchodu 

 Diskuze – různé 

 

 

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s dalšími možnostmi variantního řešení technologické 

koncepce revitalizace areálu fary odborníky v této problematice panem Suchdolem a 

panem Brouskem, a to především s umístěním variant kotelny pro celý objekt a možných 

způsobů vytápění, dále možnosti odkanalizování celého objektu, odvedení dešťových vod 

a možné varianty sanace vlhkosti celého objektu.  

 

4. Po bezpřipomínkovém zveřejnění záměru pronájmu zastupitelstvo  projednalo a 

schválilo pronájem části pozemku na parc.č. 959/4 o výměře 328 m
2
 na základě žádosti č.j. 

197/2012 paní Chmelařové, bytem Krajinská 225/35, České Budějovice za podmínek 

stanovených v usnesení zastupitelstva č. 6 ze zápisu č. 16 ze dne 20.8.2012 a pověřilo 

starostku podpisem nájemní smlouvy s žadatelkou. 

 

Pro:   5   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 



5. Starostka informovala zastupitele o úvodním jednání s firmou VRV, a.s., která vyhrála 

výběrové řízení na projektovou dokumentaci dostavby kanalizace a výstavby ČOV 

v Čakovci a Čakově a předložila zastupitelům návrh dodatku ke smlouvě o dílo na 

projektovou dokumentaci. Firma navrhuje v tomto dodatku posunout termín realizace 

především z důvodů možné kolize s projednáváním nového územního plánu obce. 

Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh dodatku a pověřilo starostku obce jeho podpisem a také 

podpisem plné moci k inženýrským činnostem, souvisejících se zhotovením a projednáním 

výše uvedené projektové dokumentace  

 

Pro:   5   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

6. Zastupitelstvo odsouhlasilo do konce roku 2012 následující kulturní akce, pořádané 

obecním úřadem: 

 3.11.2012 – Lampiónový průvod 

     17.11.2012 – Beseda o historii se zaměřením na Čakov a Holubovské Bašty 

     24.11.2012 – Setkání seniorů 

       1.12.2012 – Rozsvícení vánočního stromu 

 

Pro:   5   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

7. Dne 29.10.2012 vyhlašuje Obec Čakov sbírku použitého ošacení (diakonie Broumov). 

Věci, jejichž seznam je zveřejněn ve vývěskách obcí, můžou občané přinášet do Čakova 

(budova bývalého obchodu), v pondělí 29.10.2012 od 14.00 – 18.00 hodin. V Čakovci 

v úterý 30.10.2012 od 17.00 - 19.00 do místní lidové knihovny. 

 

8. Starostka seznámila zastupitelstvo s vyúčtováním série kulturních akcí při příležitosti 

výročí 750 let od první písemné zmínky pod názvem Čakovské babí léto: 

Výdaje na sérii těchto kulturních akcí byly vyčísleny ve výši 139.588,-Kč: 

z toho 47.720 – výdaje na účinkující umělce, 37.291 – technické zajištění akcí (ozvučení, 

osvětlení, promítací technika, elektřina a připojení, zastřešení farského dvora), 18.902,-Kč 

– propagace akcí, 35.675,-Kč  - upomínkové předměty a pamětní deska.   

Příjmy byly vyčísleny ve výši 66.449,-Kč:  

z toho finanční příjmy za reklamu 28.000,-Kč, dary a dobrovolné příspěvky občanů 5.203,-

Kč, příjem ze vstupného 20.100,-Kč a příjmy z prodeje upomínkových předmětů 13.146,-  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji tedy činil 73.139,-Kč, které obec vynaložila ze svého 

rozpočtu na financování oslav tohoto významného výročí včetně nákupu upomínkových 

předmětů, které budou ještě dále předmětem dalšího prodeje.  

Je třeba také zdůraznit výši poskytnutých nepeněžních plnění, především – zdarma 

stany, skákací hrad a technické zázemí firmy E.ON, zdarma kontejner na odpad od PMH 

Hluboká nad Vltavou, zapůjčení podia, parketu, stánků a vstupenek a technická pomoc 

obce Jankov, zapůjčení stolů a lavic zdarma obcí Žabovřesky, které pokud by nebyly 

poskytnuty obci zdarma nebo za reklamu na těchto akcích, by výrazně zvýšily nutné 

výdaje na oslavy.  

 

9. Starostka informovala zastupitele o skutečnosti, že byla poškozena vzrostlá lípa na 

obecním pozemku u bývalého obchodu navrtáním u kořenů těsně nad zemí. Zastupitelstvo 

bere tuto informaci na vědomí a rozhodlo o podání trestního oznámení na neznámého 

pachatele z důvodu poškozování cizí věci.  

 

Pro:   4   Proti:   0   Zdržel se:   1 



Konec:   22:00 hod. 

 

Zapisovatel: Ing. Filip Petrách 

 

Zasedání řídil:  Ing. Lenka Šišpelová 

 

Ověřovatelé:   Ing. Milan Vlk 

                       

      Jiří Postl 

 

   Bc. Jan Dušák 


