
Zápis č. 10/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 14. 5. 2012 

 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Lenka Šišpelová,  

Ing. Petrách Filip 

 

Omluven:   Jana Jabůrková, Bc. Dušák Jan  

                         

Hosté:     Mgr. Radek Tušl  

 

Začátek: 18:00 hodin 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Milan Vlk přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni čtyři 

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

bude Ing. Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové 

zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele. 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání: 

 Projednání a schválení žádosti o dotaci na Úřad práce za účelem 

uzavření pracovního poměru pro pracovníka na údržbu veřejné zeleně 

v obci  

 Projednání návrhu uspořádání Dne dětí a jeho termínu  

 Projednání termínu akce „Vítání občánků“  

 Mostek Čakovec 

 Informace o změně termínu slavností 750 let obce Čakov 

 Informace o provedení opravy cesty k Podevrážskému mlýnu dle 

usnesení zastupitelstva č. 6/12 ze dne 19.3.2012 

 Diskuze – různé 

 

3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní 

příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání na Úřad práce za 

účelem uzavření pracovního poměru pro nového pracovníka na údržbu veřejné zeleně – pana 

Petra Pivoňku, bytem Křenovice 93, 373 84 Dubné. Bude-li příspěvek schválen, pracovní 

poměr bude s tímto zaměstnancem uzavřen na dobu určitou od 1.6.2012 tak, aby byly splněny 

podmínky žádosti o příspěvek. 

 

 Pro  :  4  Proti  :   0  Zdržel se  : 0  

 

 

4. Zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním zábavného sportovního odpoledne a večera pro 

děti i dospělé pod názvem Den dětí v Čakově v termínu 9.6.2012.  

 Pro  :  4  Proti  :   0  Zdržel se  : 0 

   

 

5.  Starostka předložila zastupitelstvu návrh termínu akce „Vítání občánků“ dne 22.6.2012 

od 15:00 hod v budově MŠ. Na tuto akci budou pozvány rodiče, prarodiče, případně veřejnost 

oznámením na Úřední desce Obecního úřadu a osobními pozvánkami.  
 

 Pro :   4  Proti  :  0   Zdržel se :  0 

 

 



6. Zastupitelstvo obdrželo další dokumenty k mostku v Čakovci na parc.č. 964/1 od 

pana Huttera Milana, Vlažného Jana a Máchové Lenky č.j. 105/2012. Z předložené kopie 

smlouvy trhové a věcného břemene z roku 1936 stále nelze jednoznačně určit vlastníka 

mostku. Vyřešit nepřehlednou situaci se pokusí zastupitelstvo ve spolupráci s právním 

oddělením. 

 

 Pro :   4   Proti :  0   Zdržel se :  0 

 

7.  Starostka informovala zastupitelstvo o změně termínu obecních slavností u 

příležitosti 750 let od první písemné zmínky o obcích spadajících do správního obvodu 

obce Čakov z 8.9.2012 na 15.9. 2012. Zastupitelstvo tuto změnu odsouhlasilo, akce se tedy 

uskuteční 15.9.2012. Program akce je neustále upřesňován. Všechny důležité informace 

ohledně těchto slavností  budou průběžně publikovány na internetových stránkách v sekci 

2012 – 750 let první písemné zmínky obce Čakov. 

 

Pro :   4   Proti :  0   Zdržel se :  0 

 

8.  Starostka informovala zastupitelstvo o opravě obecní cesty směrem 

k Podevrážskému mlýnu. Opravu realizovala firma Petrách za použití obcí zakoupené 

recykláže od SÚS České Budějovice. Celkové náklady na opravu cesty byly vyčísleny ve 

výši 14.963 bez DPH. 

 

Pro :   4   Proti :  0   Zdržel se :  0  

  
 

        

 

Konec:  19.15    hod. 

 

Zapisovatel: Ing. Filip Petrách  

 

Zasedání řídil: Ing. Milan Vlk 

 

Ověřovatelé:        Jiří Postl    

                                        

   Ing. Lenka Šišpelová 

 

                                      

                


