
Zápis č. 20/10 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 20. 12. 2010 
 

Místo konání:  OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé:  Borovka Jan, Ing. Vlk Milan, Ing. Šišpelová Lenka, Postl Jiří, 

Bc. Dušák Jan, Jabůrková Jana, Ing. Petrách Filip 

Omluven:    

 

Hosté:        
 

Začátek :  19:00 hodin 

 

Projednáno: 

 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, ţe je přítomno 

sedm zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, ţe 

zapisujícím bude Filip Petrách. A ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové 

zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.  

 

     Pro :  7   Proti : 0   Zdržel  se : 0  

 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání: 

 

 Projednání ţádosti č.j. 310/2010 pí. Ivanové , Čakovec 14, 37384 

Dubné o podání Ţádosti na pořízení územní studie  pro lokalitu 1f 

dle změny č. 2 ÚPnSÚ Čakov, Čakovec, Holubovská Bašta 

z důvodu dodrţení podmínky stanovené územním plánem pro 

získání stavebního povolení 

 Projednání ţádosti č.j. 311/2010 Nestátního zdravotnického zařízení  

pro nemocné trpící roztroušenou mozkomíšní sklerózou Domov 

svatého Josefa v Ţírci u Hradce Králové o příspěvek na činnost 

 Projednání  ţádosti č.j. 312/2010 p. V. Mikeše, Čakov čp. 61, o 

povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku KN 1535/7 

v k.ú. Čakov¨ 

 Projednání  a schválení rozpočtového opatření č. 4/2010 

 Projednání novely nařízení vlády ze dne 7.12. 2010 č.j. 321/2010, 

kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. , o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů  

 Rozprava o dalším fungování obecní prodejny, v případně její 

uzavření a zazimování, pokud nebude znám další nájemce 

 

     Pro :  7   Proti : 0   Zdržel  se : 0  

 

3. Zastupitelstvo projednalo ţádost č.j. 310/2010 pí. Ivanové, Čakovec 14, 37384 Dubné 

o podání Ţádosti na pořízení územní studie  pro lokalitu 1f dle změny č. 2 ÚPnSÚ 

Čakov, Čakovec, Holubovská Bašta a bylo seznámeno s důvodem ţádosti  a  

s průběhem jednání  mezi paní  Ivanovou, panem  Ivanou, Ing. arch. Štěpánem a jeho 

kolegy, zástupci Obecního úřadu Ing. L. Šišpelovou a Ing. L. Prenerem, konaného dne 

6.12.2010. 

Zastupitelstvo s ohledem na výše uvedenou ţádost a její důvody schvaluje: 



 

a) návrh starosty k pořízení územní studie pro lokalitu 1f dle změny č. 2  ÚPnSÚ Čakov, 

Čakovec , Holubovská  Bašta s ohledem na to, ţe manţelé Ivanovi budou, coby 

prvotní ţadatelé,  hradit případné vícenáklady spojené s touto ţádostí. 

 

 

 

b) pořizovatele územní studie pro lokalitu 1f dle změny č. 2  ÚPnSÚ Čakov, Čakovec, 

Holubovská  Bašta, kterým bude na ţádost Obce Čakov v souladu s § 6 odst. 1) 

stavebního zákona Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a 

architektury.  

 

určuje : 

                     zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu   

                     Obce   Čakov dle § 47 odst. 1), § 47 odst. 4), § 49 odst. 1) a § 53 odst. 1)   

                     stavebního zákona p. Ing. Milana Vlka, místostarostu obce. 

 

     ukládá:  

                     pí. Ing. Lence Šišpelové, starostce obce : 

a) zaslat pořizovateli ţádost o zajištění pořízení územní studie pro 

lokalitu 1f dle změny č. 2  ÚPnSÚ Čakov, Čakovec , Holubovská 

Bašta 

b) zajistit uzavření smlouvy o úhradě nákladů vzniklých s vytvořením 

studie manţelů Ivanových. 

 

     Pro :  7   Proti : 0   Zdržel  se : 0  

 

4. Zastupitelstvo projednalo ţádost č.j. 311/2010 Nestátního zdravotnického zařízení  pro 

nemocné trpící roztroušenou mozkomíšní sklerózou Domov svatého Josefa v Ţírci u 

Hradce Králové o příspěvek na činnost a rozhodlo takto: příspěvek bude případně 

poskytnut podobným zařízením v bliţším okolí. 

 

Pro :  7   Proti :  0  Zdržel  se :  0 
 

5. Zastupitelstvo projednalo ţádost č.j. 312/2010 o povolení kácení dřevin rostoucích 

mimo les na pozemcích KN 1535/7 k.ú. Čakov. Zastupitelstvo rozhodlo o posouzení 

ţádosti na některé z dalších zastupitelstev z důvodu seznámení zastupitelů se 

skutečným stavem.  

 

Pro :  7   Proti :  0   Zdržel  se : 0 
  

6. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 4/2010. Rozpočtovým opatřením 

č.4/2010 je předkládáno ke schválení zvýšení příjmů o částku 11.205,-Kč a sníţení 

výdajů o částku 37.483,-Kč.  Rozpočtové opatření č. 4 je navrhováno jako přebytkové 

a k vyrovnanosti stran rozpočtu bude pouţita poloţka 8115 (změna stavu krátkodobých 

peněţních prostředků), tzn.  ţe bude navýšena rezerva na běţném účtu obce o částku 

48.688,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010 dle paragrafů a 

poloţek, jak bylo předloţeno k projednání.  

 

Pro :  7   Proti :  0  Zdržel  se : 0 



7. Dále bylo projednána novela nařízení vlády ze dne 7.12. 2010, kterým se mění nařízení 

vlády č. 37/2003 Sb. , o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 

pozdějších předpisů. Zastupitelstvo schválilo sníţení odměn zastupitelům v souladu 

s touto novelou a to takto: 

a. neuvolněný starosta sníţení z 13 050,-  na 12 391,- Kč hrubého měsíčně 

b. neuvolněný místostarosta z 3000,- na 2 850,- Kč hrubého měsíčně 

c. neuvolnění zastupitelé z 820,- na 779,- Kč hrubého měsíčně 

 

     Pro : 7   Proti : 0  Zdržel se: 0 

 

8. Dále byla vedena rozprava o dalším fungování obecní prodejny, prozatím s tímto 

výsledkem: jestliţe do 31.12.2010 nebude nový nájemce, bude prodejna uzavřena, 

vybavení prodejny přebere Jan Dušák a prodejna bude za spolupráce p. Prenera 

zazimována. Starostka obce zajistí 1x v týdnu dostupnost základních potravin formou 

pojízdné prodejny. 

 

    Pro : 7  Proti :  0 Zdržel se : 0 

 

 

 

 

Konec:                 21:30  hod. 

 

 

Zapisovatel :    Ing. Filip Petrách 

 

 

 

Zasedání řídil:  Ing. Lenka Šišpelová          

 

 

 

Ověřovatelé:   Ing. Milan Vlk  

 

 

   Jiří Postl    

                                

          

                             Jan Borovka 

 

 

        Jana Jabůrková 

 

 

         Jan Dušák 

                              

 

                        

     


