
Zápis č. 10/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 16.5. 2011 
 

Místo konání:  OÚ Čakov 

 

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

Borovka Jan, Postl Jiří, Jabůrková Jana, Bc. Dušák Jan 

Omluven:       

 

Hosté:     Mgr. Radek Tušl     

 

Začátek:   19:00 hodin 

 

 

 

 

Projednáno: 

 

 

1. Starostka Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, ţe je přítomno všech 7 

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. 

  

 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání: 

 

 Projednání ţádosti starosty Obce Kvítkovice čj. 126/2011 

o vyjádření k případnému prodeji pozemku obce Kvítkovice 

v katastru obce Čakovec 

 Projednání ţádosti p. Tušla o odkoupení části obecního pozemku 

č.j. 130/2011 

 Informace o vyúčtování a platbě neinvestičních nákladů Základní 

školy a Mateřské školy Dubné 

 Informace o stavu akce Rekultivace skládky v Čakově 

 Informace o stavu jednání o projektové dokumentaci na 

odkanalizování obce Čakov a Čakovec 

     Pro : 7 Proti : 0   Zdržel  se : 0  

 

 

3. Zastupitelstvo projednalo ţádost čj. 126/2011 starosty Obce Kvítkovice o vyjádření 

k případnému prodeji pozemku ve vlastnictví Obce Kvítkovice v katastrálním území 

obce Čakovec (výměra 661 m2). Zastupitelstvo tuto ţádost projednalo a neshledalo, ţe 

by Obec Čakov měla jakýkoliv obecní zájem v rámci územního plánu obce vůči této 

nemovitosti a proto nemá vůči případnému prodeji tohoto pozemku námitek.  

Pro : 7  Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

 

4. Starostka předloţila zastupitelstvu ţádost p. Tušla čj. 130/2011 o odkoupení části 

obecního pozemku s podmínkou věcného břemene. Jedná se o jiţní část pozemku cca o 



výměře 890 m2 p.č. 1287/35 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic, jehoţ je obec 

vlastníkem. 

Pro :  3 (Dušák, Petrách, Šišpelová) Proti : 4 (Borovka, Jabůrková, Postl, Vlk)  

Zdržel  se : 0 

 

 

5. Zastupitelstvo se seznámilo s vyúčtováním neinvestičních nákladů za docházku ţáků 

Obce Čakov do základní školy v Dubném a bere na vědomí částku 157.528 Kč 

celkových neinvestičních  nákladů za kalendářní rok 2010 připadajících  na 18 ţáků 

prvního pololetí a 22 ţáků druhého pololetí – tzn. Na jednoho ţáka připadalo čerpání 

neinvestičních nákladů ve výši 7.073,19Kč, coţ je o 442,31Kč na ţáka méně neţ 

v loňském roce. Dále zastupitelstvo odsouhlasilo úhradu předloţených neinvestičních 

nákladů za děti docházející do mateřské školy v Dubném za kalendářní rok 2010 

zpětně k 29.4.2011. Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s vyúčtováním neinvestičních 

nákladů za ţáky obce Čakov v mateřské škole v Dubném ve výši 4.692,-Kč/ jedno dítě 

a odsouhlasilo zpětně k 29.4.2011 jejich úhradu vzhledem k podobným nákladům na 

děti v MŠ Čakov. 

Pro :  7  Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

 

6. Zastupitelstvo bylo seznámeno s tím, ţe byla vypsána výzva z OPŢP na moţnost 

získání dotací na rekultivaci skládek komunálního odpadu. Starostka spolu s firmou 

Garanta dokončují aktualizaci projektové dokumentace a dalších nezbytných 

aktuálních dokumentů tak, aby mohla být ţádost podána do ukončení termínu podávání 

ţádostí na počátku června. 

 

 

7. Starostka informovala zastupitelstvo o stavu jednání o případných studiích a následné 

nabídky na projektovou dokumentaci na odkanalizování obce Čakov a Čakovec. Zatím 

bylo jednáno s dvěma projektovými firmami, které přislíbily dodat nabídky týkající se 

této studie a následně projektové dokumentace. Se třetí firmou proběhne jednání 

v tomto týdnu. 

 

 

Konec:                 21:15 hod. 

 

Zapisovatel :    Filip Petrách  

 

Zasedání řídil:  Ing. Lenka Šišpelová          

 

       Ověřovatelé:   Ing. Milan Vlk 

 

                                Jan Borovka 

 

   Jiří Postl 

    

   Jana Jabůrková 

    

   Jan Dušák 


