
Zápis č. 3/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 6. 2. 2012

Místo konání: OÚ Čakov

Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Jabůrková Jana
Bc. Dušák Jan, Ing. Petrách Filip, Ing. Šišpelová (omluvena – příchod 

18.30)

Omluven:  

Hosté:    manželé Příhodovy, pan Mgr. Radek Tušl 

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:
 Pozvánka na valnou hromadu
 Oznámení kácení mimo les
 Informace místostarosty o projednání Územní studie Čakovec 
 Projednání žádosti manželů Tesařových
 Projednání žádosti manželů Příhodových
 Projednání materiálů k novému Ú.P. zastupitelstvem
 Projednání návrhu rozpočtového výhledu na roky 2012-2014
 Oznámení o kácení firmou  pana Cypra
 Projednání poplatků na rok 2012
 Diskuze – různé

3. Zastupitelstvo obce Čakov obdrželo pozvánku na řádnou valnou hromadu honebního 
společenstva Čakov, Jankov, Holašovice, Čakovec, která se koná 15.2.2012 v 17.00. 
v Holašovicích. Za obec Čakov se zúčastní p.Bc. Jan Dušák

Pro :  5   Proti : 0   Zdržel  se : 0

4. Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem Rybníkářství Hluboká porazit suché 
stromy na hrázích rybníků v katastru obce Čakov. Všechny stromy se nacházejí na 
pozemcích Rybníkářství. Podrobné informace k nahlédnutí na o.ú. v Čakově pod č.j. 
8/2012. Zastupitelstvo proti kácení nemá námitky.

Pro :  5 Proti : 0   Zdržel  se : 0

5. Místostarosta seznámil zastupitelstvo se zápisem z jednání na magistrátu z 23.1.2012 a 
25.1.2012. Paní Prokopcová i paní Pomijová nadále nesouhlasí a požadují řešit studii 
posunutím obratiště  z jejich pozemku na sousední tak, aby jejich zůstal v celku. Mapy 
k dispozici na OÚ Čakov.



6. Zastupitelstvo bylo informováno o žádosti manželů Tesařových č.j. 9/2012, aby jim
byla umožněna výstavba 2 rodinných domů na pozemcích p.č. 1317/6, 1317/13 a 1317/21 
v k.ú. Čakov, jejichž jsou vlastníky, bez napojení na ČOV. Zastupitelstvo souhlasí s touto 
žádostí.

Pro :   6   Proti :  0   Zdržel se :  0

   
           7. Zastupitelstvo bylo informováno o žádosti manželů Příhodových č.j. 10/2012 o 
určení ochranného pásma pastevního areálu s oplocením parcely č.1535/6. Žadatelé se obávají 
nadměrného zápachu a hmyzu a dále pak splavování fekálií na pozemek žadatelů. 
Zastupitelstvo se rozhodlo podpořit žádost, neboť uváděné důvody byly uznány jako 
oprávněné a v návrhu nového Ú.P. je ochranný pruh zakreslen. Rozhodnutí zastupitelstva 
bude řešit místostarosta  s Ing. arch.Václavem Štěpánem, zpracovatelem nového Ú.P.   

           Pro :   6   Proti :  0   Zdržel se :  0 

            
            8.  Na základě domluvy mezi Ing. Karlou Dobnerovou (odbor úz. plánování) a 
místostarostou projednává zastupitelstvo následující materiály
            - zařazení pozemku parc. č. 834/20 v k.ú. Čakov do zastavitelné plochy pro rekreaci
            - ponechání pozemků parc. č. 815/10 a 815/7 v k.ú. Čakov v ploše zastavitelné dle 
ÚPnSÚ z roku 1998
            - zakreslení části pozemku parc. č. 890/2 v k.ú. Čakovec, která má být vyloučena 
z povinnosti pořídit územní studii a určena pro výstavbu 1 RD bez nutnosti předešlého 
vybudování ČOV
            - pro sídlo Čakov specifikovat 8 RD vyloučených z povinnosti vyčkání na ČOV
1317/6,1317/13,1317/21(2RD),1317/5,1317/1,1317/36(1RD),1504/2(2RD), 
1461/5,1652/8(1RD),1461/6,1461/1(1RD),1487/2,1486/1,1486/2,1484/3,1486/4,1486/3(1RD)
            - rozšíření hřbitova 1394/4,1394/6,1394/5

            Pro :   6   Proti :  0   Zdržel se :  0

             9.  Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh aktualizovaného rozpočtového výhledu 
na roky 2012-2014. Schválený rozpočtový výhled je přílohou tohoto zápisu.

             Pro :  6   Proti : 0   Zdržel se :  0

10. Místostarosta seznámil zastupitele se záměrem pana Cypra pokácet cca 100 ks 
borovic tj. cca 100m3 v obecním lese Na vrších. Tento záměr byl panu Cyprovi odsouhlasen, 
neboť se jedná o dlouhodobý těžební plán již dříve schválený. Zároveň zastupitelstvo 
rozhodlo neplánovat těžbu v nejbližších letech a v další spolupráci s panem Cyprem se 
věnovat především nové výsadbě. Dále bylo rozhodnuto pozvat pana Cypra na příští zasedání 
zastupitelstva a tyto záměry s ním projednat.  

              Pro :  6   Proti : 0   Zdržel se :  0 

             11. Zastupitelstvo projednalo a schválilo místní poplatky na rok 2012 a rozhodlo, že 
zůstanou stejné jako v roce 2011.
             - poplatek za psa 100,- Kč , za každého dalšího 150,- Kč



             - poplatek za popelnice 400,- Kč za každého občana st. 15-ti let
             - stočné 50,- Kč
             - rekreační 400,- Kč/ Chalupu.
Výběr poplatků se uskuteční 27.2. a 5.3 2012 od 16.00 – 18.00. v budově O.Ú. v Čakově a 
29.2. 2012 16.00 – 18.00. v Čakovci.

              Pro :   6    Proti : 0   Zdržel se :  0

Konec: 20:00    hod.

Zapisovatel: Bc. Jan Dušák 

Zasedání řídil: Ing. Milan Vlk

Ověřovatelé:        Jiří Postl                                         

   Jana Jabůrková

Ing. Filip Petrách

                                    Ing. Lenka Šišpelová  




