
Zápis č. 4/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 21. 2. 2012

Místo konání: OÚ Čakov

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

Omluven:  

Hosté:    pan Mgr. Radek Tušl 

Začátek: 18:00 hodin

Projednáno:
1. Předsedající Ing. Milan Vlk přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno šest

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:
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
 Zpráva o stavu veřejného pořádku
 Projednání žádosti manželů Ivanových
 Žádost povolení pokácení
 Projednání materiálů k novému Ú.P. zastupitelstvem
 Žádost povolení pokácení
 Oznámení o vyúčtování od firmy ČEVAK
 Oznámení o pořádání Hasičského posezení s hudbou v Čakově
 Žádost p. Petra Lesniaka o pronájmu obecního pozemku.
 Projednání zániku nájemních smluv obecních rybníků.
 Projednání návrhu rozpočtu obce Čakov na rok 2012.
 Projednání zařazení nové vodovodní přípojky do majetku obce
 Diskuze – různé

3. Místostarosta informoval zastupitelstvo obce Čakov o výsledku kontroly 
hospodaření za rok 2011. Při kontrole, Krajským úřadem, nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., 
v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb).  Do podrobné 
zprávy je možné nahlédnout na O.Ú. v Čakově pod č.j. 16/2012.

4. Místostarosta informoval zastupitelstvo o zprávě policie Boršov nad Vltavou o stavu 
veřejného pořádku za rok 2011 v obvodu OOP Boršov. Ve zprávě se uvádí, že došlo
k poklesu trestních činů z 235 v roce 2010 na 225 v roce 2011. Podrobná zpráva 
k dispozici na OÚ v Čakově.

5. Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Ivanových. Ivanovi předložili obci 
dokumentaci k plánovanému rodinnému domu v Čakovci na p.č. 908/3 a 906/2. 



Zastupitelstvo po důkladném prozkoumání předložených dokumentů souhlasí se stavbou. 
Schválená dokumentace je k dispozici na OÚ v Čakově.

Pro :   6   Proti :  0   Zdržel se :  0

6. Zastupitelstvo projednalo žádost č.j. 24/2012 Ing. Ladislava Prenera bytem Čakov 
35, o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o jeden strom ořechu
rostoucí na pozemku žadatele v k.ú. Čakov parc. č. 2573/4. Zastupitelstvo souhlasí se 
žádostí pana Prenera, neboť se jedná o proschlé stromy, jejichž padající větve ohrožují 
okolí.

Pro :   6   Proti :  0   Zdržel se :  0

   
           7. Zastupitelstvo znovu projednalo územní studii Čakovec. K projednání došlo 
z důvodu osobního jednání mezi místostarostou a Václavem Interholcem ml. bytem Čakovec
č.p. 3.  Pan Interholc uvedl, že má smluvně zajištěný přístup na svůj pozemek v k.ú. Čakovec 
parc.č. 908/1 a to  přes sousední pozemek pana Michala Ivany. Na základě tohoto zjištění už 
nebude zastupitelstvo trvat při projednávání územní studie  na přístupu na pozemek pana 
Interholce přes pozemky 908/4, 908/7 a 908/5 v k.ú.Čakovec.
           Pro :   6   Proti :  0   Zdržel se :  0 

            
            8.  Zastupitelstvo odsouhlasilo pokácení 1ks jírovce ( kaštanu ) č.j. 25/2012 na 
obecním pozemku č. 1517 v k.ú. Čakov (pozemek před farou). Strom je oschlý a téměř celý 
vyhnilý. Pokácení provede firma Písecká lesní v rámci údržby dřevin okolo elektrických 
vodičů.
            Pro :   6   Proti :  0   Zdržel se :  0

             9.  Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním z provozování veřejného vodovodu 
za hospodářský rok 2011.
                                   Zisk-plán                Zisk-skutečnost                    rozdíl
             Vodné           23.326                        54.441                                31.115
Částka 31.115,-Kč, bude uhrazena na účet obce.

10. Oznámení o pořádání Hasičského posezení s hudbou v Čakově
Zastupitelstvo projednalo a schválilo pořádání Hasičského posezení s hudbou, které se bude 
konat dne 9.3.2012 v čase od 19:00 do 03:00 hod. následujícího dne, v Pohostinství u Sládků 
v Čakově a byl schválen finanční příspěvek na tuto akci ve výši 2500,- Kč.
            Pro :   6    Proti : 0   Zdržel se :  0

11. Žádost p. Petra Lesniaka o pronájmu obecního pozemku.
Zastupitelstvo projednalo a souhlasilo s návrhem p. Petra Lesniaka o pronájmu obecního 
pozemku k využití pro včelaření a byly nabídnuty dva vhodné pozemky, dle výběru žadatele, 
bude zveřejněn záměr pronájmu žadatelem vybraného pozemku na úřední desce. 

Pro :   6    Proti : 0   Zdržel se :  0

12. Zastupitelstvo projednalo zánik nájemních smluv. 
Zastupitelstvo zveřejňuje skutečnost, že nájemní smlouvy uzavřené dne 14.10.1994 a ze dne 
2.9.1995 o pronájmu obecních rybníků parc. č. 1534, 1535/34, 1650, 1647-část s Karlem 
Mikuškou zanikly z důvodu úmrtí nájemce. Zastupitelstvo se dohodlo zveřejnit záměr uzavřít 
novou smlouvu o pronájmu výše uvedených rybníků.

Pro :   6    Proti : 0   Zdržel se :  0



13. Projednání návrhu rozpočtu obce Čakov na rok 2012.
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2012. 
Navrhované příjmy činí 3 192 000,- Kč
Navrhované výdaje činí 5 139 000,- Kč
Rozpočet je navrhován jako schodkový, k vyrovnanosti stran rozpočtu bude použita položka 
8115 /změna stavu krátkodobých peněžních prostředků/, tj. bude snížena částkou 1 947 000,-
Kč. Zastupitelstvo ukládá mistostarostovi před schválením provést zveřejnění dle zákona.

Pro :   6    Proti : 0   Zdržel se :  0

14. Projednání zařazení nové vodovodní přípojky do majetku obce.
Zastupitelstvo bylo informováno o převzetí nové vodovodní přípojky v délce 48 m „Čakovec 
– prodloužení vodovodu“ (Danovič). v ceně 90 000,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje zařazení této vodovodní přípojky do majetku obce v měsíci únor 
2012.

Pro :   6    Proti : 0   Zdržel se :  0

Konec: 22:00    hod.

Zapisovatel: Bc. Jan Dušák 

Zasedání řídil: Ing. Milan Vlk

Ověřovatelé:        Jiří Postl                                         

   Jana Jabůrková

Ing. Filip Petrách

                                    Ing. Lenka Šišpelová  




