
Zápis č. 22/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov  ze dne 1. 12.  2008  
 
Místo konání : kancelář  OÚ Čakov 
 
Přítomní  zastupitelé: Ing.Ladislav Prener ,  Mgr. Radek Tušl,  Ing. Milan Vlk , Blažena   

Petráchová ,  František Burda, Marcela  Puchingerová, Ing. Petra 
Kuklová,   

Omluven : 
Hosté :   
 

Začátek: 18:00 hodin 
 

Projednáno : 
1. Starosta informoval zastupitelstvo o průběhu předběžného dílčího přezkoumání 

hospodaření obce, které provedla pracovnice ekonomického odboru Krajského úřadu 
Jihočeského kraje dne 19.11.2008 v kanceláři OÚ Čakov. Kontrola u přezkoumané 
části hospodaření obce nezjistila závažné chyby a zaměstnancům OÚ Čakov poskytla 
metodické pokyny k nápravě drobných nedostatků, které budou odstraněny a budou 
součástí závěrečné kontroly hospodaření obce za rok 2008, která proběhne v první 
polovině roku 2009. Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí. 

Pro : 7 Proti : 0   Zdržel se : 0 
 

2. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty o nákladech a průběhu setkání 
důchodců, které se konalo dne 29.11.2008 v pohostinství „U Sládků“. 

Pro : 7    Proti : 0    Zdržel  se : 0  
 
3. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty o nákladech a průběhu vítání občánků 

obce narozených v roce 2007 a 2008, které se konalo dne 28.11.2008 v prostorách 
Mateřské školy Čakov. 

Pro :  7   Proti : 0    Zdržel se : 0  
 
4. Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem čj.: 332/08, kterým paní Blažena 

Rynešová  popisuje stav kolem ořešáku na pozemku souseda KN 1659/5 v k.ú. 
Čakov. Dopisem není vznesen na zastupitelstvo a OÚ Čakov žádný požadavek 
k nápravě popsaného stavu, proto zastupitelstvo rozhodlo dopis bez dalšího řešení  
vést v evidenci, jako doklad k případné žádosti o nápravu stavu. Případná žádost 
k nápravě popsaného stavu by s touto přílohou byla předána  správnímu odboru,  
Magistrátu města České Budějovice, který pro Obec Čakov na základě smlouvy  
agendu přestupků vyřizuje.  

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se:0 
 

5. Starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou a žádostí čj. : 331/08 o příspěvek 
5.640,-Kč/rok na zajištění provozu prodeje potravin  prostřednictvím firmy  „Pojízdná 
prodejna Eva Bartušková“, která  zajíždí z  obce Kvítkovice  i do obce Čakovec. 
Vzhledem k tomu, že využití pojízdné prodejny je minimální a prodej potravin obec 
zajišťuje dotací obchodu v Čakově, rozhodlo zastupitelstvo příspěvek na provoz 
pojízdné prodejny neposkytnout. 

Pro : 7  Proti : 0  .Zdržel se : 0  
 

6. Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí pana O. Sarvaše čj. : 329/08  o kácení 
dřevin na pozemku obce KN 1535/7. Zastupitelstvo se k výše uvedené   žádosti 



vyjádří na příštím zasedání konaném dne 15.12.2008 po posouzení skutečného stavu  
dřevin a jejich bezpečnosti pro okolní nemovitosti.  

Pro : 7  Proti : 0  Zdržel se : 0  
 

7. Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí pana Vladimíra Mikeše čj. : 325/08 o koupi 
pozemků ve vlastnictví Obce Čakov,  KN 677/2, KN 665/3, KN 665/4, KN 665/8 vše 
v k.ú. Čakov lokalita Dolní Holubovská Bašta, jejichž záměr prodeje byl zveřejněn na 
základě žádosti paní Marie Kučerové čj. : 301/08. Zastupitelstvo bere na vědomí 
žádost p. Mikeše a ukládá starostovi pozvat na některá z dalších jednání zastupitelstva 
oba zájemce k upřesnění záměru a účelu koupě uvedených pozemků. 

Pro : 7  Proti : 0  Zdržel se : 0 
 
 
Konec:  19:30 hodin 
 

Zapisovatel :  Ing. Petra Kuklová 
 

Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener  
 

Ověřovatelé:    Mgr. Radek Tušl                                 Ing. Milan Vlk 
 
Marcela Puchingerová           František Burda 

 
Blažena Petráchová 
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