
Zápis č. 10/09 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov  ze dne 15. 6.  2009  

 

 

Místo konání : kancelář  OÚ Čakov 

 

Přítomní  zastupitelé: Ing.Ladislav Prener ,  Mgr. Radek Tušl,  František Burda, Marcela  

Puchingerová,   Ing. Petra Kuklová, Ing. Milan Vlk 

 

Omluven : Blažena Petráchová, 

Hosté :  Ing. Václav Jambor 

 

  

Začátek: 18:00 hodin 

 

Projednáno :  

 

1. Po bezpřipomínkovém zveřejnění záměru prodeje nemovitosti v  k.ú. Čakov, část 

pozemku KN 1656/2 cca 400 m2  dle zákresu přiloženého při přednesení žádosti, 

schvaluje  zastupitelstvo   prodej panu Janu Vlkovi,  bytem Čakov 14, 373 84  Dubné, za 

cenu 8,- Kč/m2. Dále zastupitelstvo rozhodlo, že žadatel na svoje náklady zajistí 

vyhotovení kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí, geometrický plán k oddělení 

části pozemku z pozemku KN 1656/2 v k.ú. Čakov a souhlas Stavebního úřadu Magistrátu 

města České Budějovice s dělením pozemku KN 1656/2 v k.ú. Čakov.  

Pro : 5  Proti : 0  Zdržel se : 1 – Vlk Milan 

 

2. Z důvodu nárůstu objemu nebezpečných a velkoobjemových odpadů při svozové akci 

zajišťované obcí, se schvaluje další termín přistavení kontejneru na velkoobjemový a 

nebezpečný odpad na dny 10.10. a 11.10. 2009.  

Pro : 6   Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

3. Pro vyhodnocení dotazníkové akce  k investičnímu záměru fotovoltaických panelů na 

pozemku KN 828/14, který nechal pan Jambor  pro tento účel oddělit geometrickým 

plánem v KÚ Čakovec, navrhuje starosta sčítací komisi ve složení F. Burda, M. Vlk a M. 

Puchingerová. Zastupitelstvo schvaluje tuto sčítací komisi ve výše uvedeném složení. 

Pro : 6   Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

4. Sčítací komise ve výše uvedeném složení oznámila výsledek sčítání dotazníkové akce 

k investičnímu záměru na instalaci fotovoltaických panelů na pozemku KN 828/14 v KÚ 

Čakovec následovně:   

k datu 8. 6. 2009 (poslední změna TP v obci) 

 

počet oprávněných voličů   37 

        nevyjádřilo se    3 

zdrželo se    5 

 proti záměru    15 

 pro záměr    14 

   

    P. Jambor vznesl požadavek, aby zastupitelstvo vyjádřilo názor k realizaci výše uvedeného    

    investičního záměru fotovoltaické elektrárny na pozemku KN 828/14 v KÚ Čakovec. Po           

    vyjádření názorů zastupitelů zastupitelstvo odsouhlasilo, že s výše uvedeným záměrem 

    nesouhlasí.  

 Pro : 5   Proti : 0   Zdržel se : 1 – Vlk Milan 



5. Na zasedání zastupitelstva vznesl p. Jambor požadavek k zahrnutí jižní části pozemku KN 

861 v KÚ Čakovec o výměře cca 8000-9000 m2, který navazuje na území projednané  

změnou č. 2 ÚPSÚ Čakov – obec Čakovec, k využití pro stavbu rodinných domů. Výše 

uvedený požadavek bude zahrnut do aktualizace územního plánu obce, jehož projednávání 

bude zahájeno ve IV. čtvrtletí roku 2009 společně s dalšími evidovanými požadavky. 

S výše uvedeným zastupitelstvo souhlasí. 

Pro : 6   Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

6. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 1/2009, kdy z příjmové položky 4111 bez 

ÚZ je snížen příjem o 18.500,- Kč a tento se na stejné položce navyšuje z 0,- Kč na 

18.500,- Kč pod ÚZ 98348. Jedná se o zaúčtování dotace na volby do Evropského 

parlamentu. 

 Pro : 6   Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

Konec:  21:30 hodin 

 

Zapisovatel :     Ing. Petra Kuklová 

 

Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener          

 

Ověřovatelé:    Mgr. Radek Tušl                                 Marcela Puchingerová 

 

 František Burda                                  Ing. Milan Vlk 

 

  


