
Zápis č. 19/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov  ze dne 20. 10.  2008  
Místo konání : kancelář  OÚ Čakov 
Přítomní  zastupitelé: Ing.Ladislav Prener ,  Mgr. Radek Tušl,  Ing. Milan Vlk , Blažena   

Petráchová ,  František Burda, Marcela  Puchingerová, Ing. Petra 
Kuklová,   

Začátek: 18:00 hodin 
Projednáno : 

1. Zastupitelstvo posoudilo žádost čj.: 296/08 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo   
les na pozemku Obce Čakov  KN 1535/7 v k.ú. Čakov. Kácení dřevin (suchého 
stromu) dle žádosti se povoluje a podmínky kácení budou stanoveny rozhodnutím, 
které bude vydáno Obecním úřadem Čakov. 

Pro : 7  Proti : 0  Zdržel se : 0  
2. Zastupitelstvo odsouhlasilo termín , místo a seznam pozvaných pro konání setkání 

seniorů a důchodců obce. Setkání se uskuteční v místním pohostinství „U Sládků“  v 
sobotu dne 29. 11. 2008 od 16.00 hod. Zastupitelstvo pověřuje  organizací a 
doručením pozvánek starostu obce.                                                                                                         

Pro : 7   Proti : 0   Zdržel se : 0 
3. Zastupitelstvo odsouhlasilo termín rozsvěcení stromu a adventní posezení u punče 

v pohostinství „U Sládků“ v sobotu dne 6. 12. 2008 od 18.00 hod. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se:0 

4. Zastupitelstvo odsouhlasilo termín pro vítání občánků dle zápisu 6/08 ze dne 7. 4. 
2008 položka č. 9 na pátek 28. 11. 2008 v budově MŠ Čakov. Zastupitelstvo ukládá 
starostovi zabezpečit program vítání a pozvánky. 

Pro : 7  Proti : 0  Zdržel se : 0 
5. Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem jednání se zastupitelstvem Obce Jankov 

ohledně žádosti o příspěvek na opravu hřbitova v Čakově. Zastupitelstvo Obce 
Jankov rozhodlo, že přispěje Obci Čakov jednorázově na opravu hřbitova v roce 
2008 částkou 60.000,- Kč a od roku 2009 uzavřou obce mezi sebou dohodu, dle které 
bude Obec Jankov přispívat Obci Čakov po dobu 20 let na provozní náklady a 
případné opravy částkou 5.000,- Kč/rok. Zastupitelstvo Obce Čakov na návrh 
starosty rozhodlo o změně poplatků za pronájem urnových a hrobových míst a to 
s ohledem na výše uvedené, s ohledem na růst provozních nákladů (od posledního 
stanovení poplatků za pronájem urnových a hrobových míst) a s ohledem na nutnost 
úhrady  zbylého podílu Obce Čakov (190.000,- Kč) na úhradě nákladů opravy 
hřbitova. V úvahu byl brán i ohled na rozdíl v pronajaté ploše urnového, 
jednohrobového a dvouhrobového místa. Ke změně stávajících poplatků (300,-Kč/10 
let za urnový pomník a jednohrob, 400,-Kč/10let za dvouhrob) byly předloženy 
následující návrhy : 

a) pan Tušl    – urnový pomník       200,- Kč/10let,  
                       - jednohrob               500,- Kč/10 let,  
                      - dvouhrob              1.000,-Kč/10 let.   
b) pan Burda – urnový pomník       200,- Kč/10 let 
                       - jednohrob               400,- Kč/10 let 
                      - dvouhrob                 700,-Kč/10 let 
c) ostatní       – urnový pomník      200,- Kč /10 let 
                       - jednohrob              400,- Kč/10 let 
                      - dvouhrob                800,- Kč/10 let 
Zastupitelstvo odsouhlasilo, že pronájem míst na hřbitově v Čakově bude od roku 
2009 uzavírán a prodlužován za poplatek podle varianty c) a to postupně jako 
doposud, to znamená se vznikem nového  závazku u jednotlivých pronajímaných míst 
dle desetileté tlecí doby. 

Pro : 5  Proti : 2  Zdržel se : 0  



 
6. Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby zveřejnil nabídku k poskytování domácích, 

pečovatelských služeb ALICE Českého červeného kříže  Č.B., a to včetně ceníku 
jednotlivých úkonů. Dále zastupitelstvo pověřuje starostu, aby přijímal a evidoval 
případné zájemce o pečovatelské služby ALICE ČČK Č. B., a to do 14. 11. 2008. 

Pro : 7  Proti : 0  Zdržel se : 0  
 

7. Ing. Ladislav Prener předložil návrh ke schválení  pořízení  změny č.2 územního 
plánu sídelního útvaru Čakov dle materiálu předloženého pořizovatelkou Ing. Hanou 
Roudnickou. Zastupitelstvo souhlasí s doplněním záměru změny funkčního využití 
části plochy KN 1374/5 k.ú. Čakov na funkci veřejné prostranství do již pořizované 
změny č.2 závazné části  územního plánu sídelního útvaru Čakov. 

Obecní zastupitelstvo po projednání ukládá pořizovateli Ing Haně Roudnické 
pořizovat změnu č.2 územně plánovací dokumentaci v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, dále v souladu s  jeho  
prováděcími vyhláškami.  

Pro : 7  Proti : 0  Zdržel se : 0  
 

 
Konec:  20:00 hodin 

Zapisovatel :  Ing. Petra Kuklová 
 

Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener  
 

Ověřovatelé:    Mgr. Radek Tušl                                 Ing. Milan Vlk 
 
Marcela Puchingerová           František Burda 

 
Blažena Petráchová 
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