
Zápis č. 5/10 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov  ze dne 15. 3.  2010  

 

Místo konání : OÚ Čakov 

   

Přítomní  zastupitelé: Ing.Ladislav Prener ,  Mgr. Radek Tušl, Ing. Milan Vlk,  Ing. Petra 

                                    Kuklová , František Burda, Puchingerová Marcela, Blažena Petráchová 

 

Hosté :   

  

Omluven:   
 

Začátek: 18:00 hodin 

 

Projednáno : 

 

1. Starosta předložil zastupitelstvu k posouzení charakteristiku aktivit hodnocených 

při soutěži „Vesnice roku 2010“. Zastupitelstvo se seznámilo s hodnoceným 

okruhem aktivit a rozhodlo nepřihlásit Obec Čakov do soutěže „Vesnice roku 

2010“, protože dle předložených aktivit soutěže není předpoklad k umístění obce 

na hodnocených místech. Zastupitelstvo konstatuje, že k úspěšné účasti v soutěži 

je nutná dlouhodobá a cílená příprava (dokumenty obce, společenský život, 

aktivity občanů, podnikání, stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost 

včetně infrastruktury, veřejná prostranství , zeleň v obci a jiné). 

Pro : 7 Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

2. Zastupitelstvo se seznámilo s cenovou nabídkou firmy ENVISAN-GEM na 

odstraňování velkoobjemových  a nebezpečných odpadů (mobilní svoz – 

kontejner). Z důvodu již zajištěných svozových termínů pro letošní rok a 

optimálnější organizace zajištění sběru u firmy Rumpold, rozhodlo zastupitelstvo 

s ohledem na malý rozdíl ve výhodnosti uvedené nabídky setrvat v letošním roce u 

zavedeného systému sběru velkoobjemových odpadů. 

Pro : 7   Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

3. Po bezpřipomínkovém zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2009 a zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bylo zastupitelstvo obce 

s výše uvedenými dokumenty seznámeno na svém zasedání a tyto schválilo a bez 

výhrad je bere na vědomí. Zastupitelstvo konstatuje, že z uvedených zpráv 

vyplývá, že nejsou důvody k přijímání nápravných opatření. 

Pro : 7   Proti : 0   Zdržel se : 0

4. Po bezpřipomínkovém zveřejnění záměru prodeje pozemku KN 2573/1 o výměře 

1014 m2 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic se schvaluje jejich  prodej panu Mgr. 

R. Tušlovi , bytem Čakov 6, za cenu 20,- Kč/m2,  uvedený pozemek bude smluvně 

zatížen věcným břemenem chůze a jízdy pro Obec Čakov ve smyslu správy 

obvodu a kupující umožní přes pozemek průtok povrchových vod odváděných 

propustkem z přilehlé komunikace a okolních pozemků. Náklady vyhotovení 

smluv a vkladu do katastru nemovitostí bude hradit kupující. 

Pro : 4    Proti : 2 – ing. Vlk, Burda    Zdržel se : 1 

 

   

Konec:  19 : 30 hodin 

 



Zapisovatel :  Ing. Petra Kuklová   

    

Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener 

        
Ověřovatelé:    Mgr. Radek Tušl                                 Ing. Milan Vlk 

                           

         Marcela Puchingerová           Burda František 

 

 Blažena Petráchová 


