
Zápis č. 17/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 5.9. 2011 
 

Místo konání:  OÚ Čakov 

 

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

Borovka Jan, Jabůrková Jana, Postl Jiří 

Omluven: Bc. Dušák Jan                  

 

Hosté:     Mgr. Radek Tušl    

 

Začátek:   19:00 hodin 

 

Projednáno: 

 

1. Starostka Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 

6 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 navrhovaným programem jednání: 

 Projednání žádosti č.j. 212/2011 paní PhDr. Vlastimily Urbanové 

o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku KN 

964/5 paní Urbanové v k.ú. Čakovec 

 Projednání žádosti č.j. 213/2011 paní Lenky Máchové o povolení 

kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku Obce Čakov KN 

964/1 v k.ú. Čakovec 

 Zpráva o vyúčtování elektřiny na 5 odběrných místech v osadě 

Čakovci a na Holubovské Baště v odečtovém období 13.7.2010 až 

10.8.2011 – č.j.211/2011 

 Rozprava o kulturních akcích 9-12/2011 

Pro :  6  Proti : 0   Zdržel  se : 0  

 

3. Zastupitelstvo posoudilo žádost č.j.: 212/2011 o povolení kácení dřevin rostoucích 

mimo les paní PhDr. Vlastimily Urbanové o povolení kácení dřevin rostoucích mimo 

les na pozemku KN 964/5 v k.ú. Čakovec. Kácení 2 navrhovaných stromů se dle výše 

uvedené žádosti povoluje v období vegetačního klidu s tím, že bude vysazena náhradní 

výsadba. 

Pro :  6   Proti : 0   Zdržel  se : 0  

 

4. Zastupitelstvo posoudilo žádost č.j.: 213/2011 o povolení kácení dřevin rostoucích 

mimo les paní Lenky Máchové o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na 

pozemku Obce Čakov KN 964/1 v k.ú. Čakovec.  Kácení 1 navrhovaného stromu se 

dle výše uvedené žádosti povoluje v období vegetačního klidu s tím, že bude vysazena 

náhradní výsadba. 

Pro :  6   Proti : 0   Zdržel  se : 0  

 

5. Zastupitelstvo se seznámilo s vyúčtováním spotřeby elektrické energie Obce Čakov 

z pěti odběrných míst v osadě Čakovec (3x Čakovec 15 – knihovna, klubovna a chodba 

a WC klubovna, Čakovec VO, Holubovská Bašta VO - dolní a Holubovská Bašta - 

horní) 13.7.2010 až 10.8.2011. Při porovnání vyúčtování roku 2010 (41.661,35,-) 

a roku 2011  (49.559,74,-Kč) došlo v průměru k navýšení platby téměř o 19 %. 



Největší rozdíl byl zjištěn na veřejném osvětlení na Holubovské Baště - dolní a 

zastupitelstvo pověřilo starostku přezkoumáním skutečného stavu. 

Pro :  6   Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

6.  Po rozpravě se zastupitelstvo dohodlo na následujících akcích – na konci září se 

uskuteční sportovní den, v průběhu listopadu proběhne setkání seniorů a na začátek 

Adventu proběhne rozsvícení vánočního stromu. 

 

 

Konec:  20:30 hod. 

 

 

Zapisovatel: Filip Petrách 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová          

 

 

       Ověřovatelé: Ing. Milan Vlk 

 

 

Jiří Postl 

 

 

                                Jan Borovka 

 

 

Jana Jabůrková 


