
Zápis č. 2/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 23. 1. 2012 

 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Jabůrková Jana 

Bc. Dušák Jan, Ing. Petrách Filip 

 

Omluven:   Ing. Šišpelová Lenka  

 

Hosté:        

 

Začátek: 18:00 hodin 

 

 

Projednáno: 

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

zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím 

bude Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva 

mimo předsedajícího a zapisovatele. 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání: 

 Uzavření dohody s panem Mariánem Vénem  

 Projednání žádosti na kácení mimo les 

 Informace  místostarosty o jednání o novém Ú.P. obce Čakov  

 Informace o plánovaném prořezávání větví kolem vedení vysokého 

napětí  

 Diskuze – různé 

 

3. Zastupitelstvo odsouhlasilo  žádost obce Čakov na prodloužení pracovní smlouvy 

s panem Mariánem Vénem. Dne 31. 1. 2012 končí smlouva pana Véna a Úřadu práce 

s obcí Čakov. Zastupitelstvo pověřilo místostarostu uzavřít s panem Vénem dohodu o 

provedení práce na měsíce únor a březen za 7 120,- Kč měsíčně.  

 

Pro :  5   Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

 

4. Zastupitelstvo schválilo žádost pana Václava Interholce č.j. 299/2011  o kácení 

dřevin rostoucích mimo les na obecním pozemku parc č. 1000/2 v  k.ú. Čakovec. Jedná se 

o dva stromy jasanů. Oba stromy mají suché větve a ohrožují okolí. Kácení se panu 

Interholcovi povoluje s tím, že bude provedeno v období vegetačního klidu tj. do 31. 3. 

2012, včetně náhradní výsadby a za palivové dřevo cca 1 m
3
 zaplatí obci Čakov 50 Kč. 

 

Pro :  5   Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

 

5.  Místostarosta seznámil zastupitelstvo s jednáním  na Magistrátu města České 

Budějovice dne 23. 1. 2012. Byla projednána územní studie k.ú. Čakovec a dále pak nové 

žádosti a připomínky k novému územnímu plánu. Dle návrhů a připomínek dotčených orgánů, 

schválilo zastupitelstvo výstavbu pěti rodinných domů v k.ú. Čakovec. Čtyři domy v lokalitě 

parc.č. 908/5, 908/7 a 908/4 a dále pak jeden rodinný dům parc.č. 890/2. 
 

 Pro :  5   Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 



 

6. Zastupitelstvo bylo informováno o plánovaném prořezávání větví kolem vedení 

vysokého napětí. Jedná se o místa v obci Čakov u fary a v lokalitě u hřbitova. 

  

 

 

 

 

Konec:  20:00    hod. 

 

 

Zapisovatel: Bc. Jan Dušák  

 

 

Zasedání řídil: Ing. Milan Vlk 

 

 

Ověřovatelé:        Jiří Postl                                           

 

 

      Jana Jabůrková 

 

    

   Ing. Filip Petrách    


