
Zápis č. 9/22 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 19.9.2022 
 
Místo konání:   OÚ Čakov, Čakov č.p. 20 
 
Přítomní zastupitelé:   Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Ladislav Prener, Ing. Milan Vlk, 

          Bc. Jan Dušák, Ing. Michaela Bébrová, Jana Jabůrková, Ing. Libor Kukla 
 
Omluven:                     
   
Hosté:                        pan Voves 
            
Začátek:          19:00 hodin    
 
 
Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 7 zastupitelů a 
zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude Ing. Lenka Šišpelová a 
ověřovateli zápisu bude Jana Jabůrková a Ing. Ladislav Prener. 
 

2. Starostka informovala zastupitele o plnění usnesení z minulého zastupitelstva. Zastupitelstvo bere 
informaci na vědomí. 

 
3.  Předsedající informovala přítomné o navrženém zveřejněném programu jednání zastupitelstva: 

1.  Výběr dodavatele herního prvku do osady Čakovec 
2.  Diskuze a různé  
Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: 0 
 
Doplnění do programu: 
3.  Informace o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad  
4.  Informace o realizaci projektu zpevněného stání na kontejnery v Čakovci 

               Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: 0 
 
        4.  Výběr dodavatele herního prvku do osady Čakovec 

Starostka seznámila zastupitele s provedením jednoduchého výběru dodavatele na jeden nový herní 
prvek k doplnění na hřiště do osady Čakovec v souladu s usnesením č. 043/06/2022 ze dne 6.6.2022. 
Osloveny byly jednoduchou výzvou emailem tři firmy, z nichž tři podali cenovou nabídku, a to firma 
HRAS - zařízení hřišť, s.r.o., LUNA Progress s.r.o., Sportis K. Vary s.r.o.. 
 
Usnesení č. 056/09/2022 
Zastupitelstvo porovnalo vzhled prvků a ceny zaslaných cenových nabídek a vybralo pro realizaci 
nového prvku na hřiště v Čakovci firmu LUNA Progress s.r.o. s cenovou nabídkou ve výši 90.179,-Kč 
včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostku provedením dalších kroků k realizaci dodávky a 
montáže nového herního prvku do osady Čakovec. 
Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: 0 

              

5.  Informace o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad 
Starostka informovala zastupitele o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad o víkendu od 7. – 

9.10.2022 včetně. Kontejner bude přistaven v odpoledních hodinách v pátek 7.10.2022. Zároveň s tím 

bude otevřen dvůr MŠ Čakov k možnému uložení elektroodpadu a velkého kovového odpadu, který je 

nutné odkládat mimo kontejner na tato určená místa kvůli zpětnému odběru a třídění těchto odpadů a 

jejich možného finančního přínosu do obecního rozpočtu. Informace o tom bude obvyklým způsobem 

zveřejněna rozhlasem a na stránkách obce. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

 



6. Informace o realizaci projektu zpevněného stání na kontejnery v Čakovci 

Starostka informovala zastupitele o realizaci akce projektu „Zpevněné plochy na kontejnery na 

komunální odpad a míst na přechodné uložení trávy, listí a větví v Čakovci“. Realizovány jsou již opěrné 

zídky a zpevněná podkladová plocha na vybraném místě, práce pokračují na přípravě dřevěných výplní 

plotu kolem místa na umístění odpadových nádob na komunální odpad. Zastupitelstvo bere informace 

na vědomí. 

 
   Konec:      20:30 hod. 
 

      Zapisovatel:       Ing. Lenka Šišpelová                          Ověřovatelé:  Ing. Ladislav Prener 
 
                                           
 

          Zasedání řídil:   Ing. Lenka Šišpelová                                                    Jana Jabůrková                      


