
Zápis č. 22/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 14.11.2011 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

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

Bc. Dušák Jan 

 

Omluven:   Jabůrková Jana 

 

Hosté:       Ing. František Mrosko 

 

Začátek: 18:00 hodin 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Milan Vlk přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno všech pět 

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 programem jednání: 

 Projednání návrhu rozpočtového provizoria na rok 2012 

 Oznámení o rezignaci zastupitele Jana Borovky 

 Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les  

A) čj. 265/2011 Obce Čakov  

B) čj. 266/2011 a 267/2011 SÚS Jihočeského kraje 

 Seznámení s nabídkou firmy Senior na opravu komunikací 

 Projednání návrhu na změnu druhé osoby určené ke kontrole a 

schvalování pokladních dokladů 

 Informace o výsledku jednání s firmou ČEVAK 

 Informace o dalších nejnutnějších opravách objektu knihovny a 

klubovny v Čakovci  

 Informace stavebního inženýra biskupství Ing. Mroska 

o připravovaném dokončení rekonstrukce kostela (výměna oken, 

odizolování a oprava fasády) 

 Diskuze - různé 

 

3. Zastupitelstvo odsouhlasilo  návrh  na hospodaření obce v prvním čtvrtletí roku 2012 

dle rozpočtového provizoria  následovně: výdaje leden 2012 – 500.000 Kč, výdaje únor 

2012 – 500.000 Kč, výdaje březen 2012 -  500.000 Kč. Výdaje prvního čtvrtletí roku 2012 

činí celkem 1.500.000 Kč. Zastupitelstvo ukládá místostarostovi zveřejnit návrh 

rozpočtového provizoria dle zákona.   

Pro :  5   Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

4. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rezignací zastupitele Jana Borovky. Dne 

11.11.2011 složil Jan Borovka svůj mandát v obecním zastupitelstvu. Od 12.11.2011  není 

dle platné právní úpravy Jan Borovka členem zastupitelstva.  

Zastupitelstvo přijímá jeho rezignaci. 

Pro :  5   Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

5. Zastupitelstvo posoudilo žádost č.j.: 265/2011 o povolení kácení dřevin rostoucích 

mimo les na obecním pozemku KN 1535/7 v k.ú. Čakov. Kácení se dle výše uvedené žádosti 

povoluje v období vegetačního klidu s tím, že bude vysazena náhradní výsadba. 

Pro :  5   Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 



6. Zastupitelstvo projednalo žádost čj. 266/2011 a 267/2011 Správy a údržby silnic 

Jihočeského kraje na kácení stromů rostoucích mimo les na parcele č. 885/12 v k.ú. 

Čakovec. Jedná se o 4 břízy ohrožující majitele nemovitosti na sousední parcele č.889/1 

a 1 zcela suchou břízu. Sús žádá, aby v případě kladného vyřízení obec nevyžadovala po 

žadateli náhradní výsadbu, neboť Sús není schopná ji zajistit.   

Pro :  5  Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

7. Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou firmy Senior na opravu komunikací 

a vzhledem k zimnímu období se tato akce přesouvá na příští rok. 

Pro :  5  Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

8.  Zastupitelstvo schválilo se zpětnou platností k 1.11.2011 návrh místostarosty, že po 

dobu mateřské dovolené starostky Lenky Šišpelové, bude kontrolovat a schvalovat 

pokladní doklady jako druhá osoba Bc. Jan Dušák. 

 

9. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem jednání s firmou ČEVAK o ztrátách, 

které byly za uplynulý rok nadprůměrné. A budou podniknuty další kroky v této 

problematice. 

 

10.  Zastupitelstvu byla podána informace v rámci schváleného rozpočtu o nutnosti 

opravy komínů a výměny okapu na budově knihovny v Čakovci. 

 

11. Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánovanou opravou kostela v příštím roce, na 

kterou byla přislíbena dotace s nutnou spoluúčastí farnosti. Okolní obce a občané budou 

v příštím roce požádáni o příspěvek na nutnou spoluúčast. 

 

 

Konec:  21:00    hod. 

 

 

Zapisovatel: Filip Petrách 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Milan Vlk 

 

 

Ověřovatelé:        Jiří Postl                                              Ing. Lenka Šišpelová 

 

 

      Bc. Jan Dušák                                                                                                                                


