
Zápis č. 5/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 24.3.2014 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Jabůrková Jana, Ing. 

Petrách Filip, Ph.D. 

 

Omluven:  Bc. Jan Dušák 

 

   

 

Hosté: 

 

Začátek: 19:00 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 Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové 

zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele. 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání: 

 Oprava usnesení č. 5 ze dne 27.1.2014 ze zápisu č. 2/14 

 Žádost o řešení situace ohledně zapáchající stoky u domu čp. 60 

 Návrh a schválení změny termínů konání zastupitelstva obce 

 Požadavek ředitelky MŠ na generální rekonstrukci koupelny MŠ 

Čakov 

 Kulturní akce duben – Velikonoční tvoření v Čakovci, Velikonoční 

posezení v Čakově 

 Vyúčtování E-ON a.s. za odběrná místa v Čakově za rok 2013 

 Diskuze – různé 

 

3. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje opravu a upřesnění formulace usnesení č. 5 ze 

dne 27.1.2014 ze zápisu č. 2/14, týkající se úpravy odměn zastupitelů, a to následovně: 

Zastupitelstvo tedy schvaluje výši odměny neuvolněným zastupitelům s výjimkou 

místostarosty, na maximální možnou hranici dle novelizovaného zákona. Odměna 

místostarosty zůstává stejná dle schváleného usnesení č. 4 ze dne 9.7.2012 zápis 

č.14/12. Odměna uvolněného starosty je určena ze zákona. Takto stanovené odměny 

náleží zastupitelům od 1.1.2014. 

Pro:  5   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

4. Starostka předložila zastupitelstvu žádost o řešení situace ohledně zapáchající stoky u 

domu čp. 60 čj. 57/2014 manželů Borovkových, bytem Čakov čp. 60.  Jedná se o 

podnět k řešení situace ohledně zapáchající odpadní stoky u domu čp. 60. Starostka 

informovala zastupitele, že byla zaměstnancem obce vyčištěna mříž a vpusť do 

zakryté odpadní roury a byla částečně vyčištěna stoka, aby mohly odpady volně 

odtékat. V současné době však není možné stoku zatrubnit z důvodu vyřizování 

stavebního povolení k projektové dokumentaci výstavby kanalizace a ČOV v Čakově. 

Dále bylo zahájeno jednání s majitelem odpadu o řešení vzniklé situace. Zastupitelstvo 

žádost projednalo a odsouhlasilo následující postup:  

1. Jednání s původcem odpadu o možném řešení vzniklé situace,             

2. Zastupitelstvo vyzve vlastníka stoky k jejímu vyčištění. 

Pro:   5   Proti:   0   Zdržel se:   0 



 

5. Starostka předložila zastupitelstvu návrh o přesunu řádného termínu zastupitelstva 

obce, které se má konat 7.4.2014  o týden dříve na 31.3.2014 z důvodu  schválení 

návrhu rozpočtu obce po zveřejnění. Zastupitelstvo souhlasí s přesunem tohoto 

termínu, nejbližší zasedání zastupitelstva obce bude tedy již 31.3.2014 místo 7.4.2014 

a poté další nejbližší zasedání bude 14.4.2014 (jelikož pravidelný termín vychází na 

velikonoční pondělí) 

Pro:   5   Proti:   0   Zdržel se:   0  

 

6. Starostka předložila zastupitelstvu požadavek ředitelky MŠ Bc. Zlaty Vychytilové 

o provedení celkové rekonstrukce koupelny MŠ v Čakově. Zastupitelstvo odsouhlasilo 

záměr realizace celkové rekonstrukce koupelny v MŠ vzhledem k nutným přípravným 

pracím do příštího roku s tím, že bude tento záměr zpracován a o potřebné finanční 

prostředky obec bude žádat na konci roku 2014 z POV Jihočeského kraje 

vypisovaného na příští rok. 

Pro:   5   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

7. Zastupitelstvo odsouhlasilo termíny a program následujících kulturních akcí na měsíc 

duben: 

Velikonoční tvoření v Čakovci 13.4.2014 

Velikonoční posezení v Čakově bude upřesněno po 31.3.2014 

Pro:   5   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

8. Starostka seznámila zastupitelstvo s vyúčtováním spotřeby elektrické energie za 

odběrná místa v osadě Čakov za období od 24.1.2013 do 3.2.2014. Spotřeba elektrické 

energie se za tato odběrná místa zvýšila o 2,377 MWh na 19,293 MWh. Obec zaplatila 

za toto období za odběrná místa celkem 60.760 Kč, zatímco v předchozím roce 51.252 

Kč. 

 

 

Konec:  21:30    hod. 

 

 

Zapisovatel: Ing. Filip Petrách, Ph.D. 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová 

 

 

Ověřovatelé: Jiří Postl 

 

 

 Ing. Milan Vlk 

 

 

   Jana Jabůrková 


