Zápis č. 14/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 11. 8. 2008
Místo konání : OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing.Ladislav Prener , Mgr. Radek Tušl, Ing. Milan Vlk, Ing. Petra
Kuklová , František Burda, Puchingerová Marcela,
Omluven: Blažena Petráchová
Začátek: 18:00 hodin
Projednáno :
1. Starosta stanovil, dle § 15 písm. c) zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů v platném znění, počet členů okrskové volební komise na 5 + jeden zapisovatel
pro volby do zastupitelstva Jihočeského kraje konané 17. a 18. října 2008.
Zastupitelstvo s výše uvedeným počtem členů okrskové volební komise souhlasí.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. Zastupitelstvo projednalo žádost čj.: 227/08 , kterou pan Vladimír Mikeš, bytem
Čakov 61 žádá koupi pozemku KN 1578/5 v k.ú. Čakov o výměře 3684 m2.
Zastupitelstvo s prodejem nesouhlasí a rozhodlo případný prodej znovu projednat
pouze v případě přiloží-li žadatel k žádosti souhlas vlastníků pozemků, které se
nacházejí v honu a přiléhají na pozemek obce – bývalá polní cesta KN 1578/5 v k.ú.
Čakov o výměře 3684 m2, jejímž prodejem by byl k uvedeným pozemkům jejich
vlastníkům zamezen přístup.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Zastupitelstvo projednalo žádost čj. : 220/08 o odkoupení části pozemku KN 922/4
v k.ú. Čakovec , která se nachází za oplocením zahrady KN 821/4 v k.ú. Čakovec a
zároveň na tuto přímo navazuje. Žadatelé, Ivan Tramba a Marcela Trambová, oba
bytem Písek, Budovatelská 1900, dokládají k žádosti geometrický plán vyhotovený
firmou Gefos a.s. pod číslem 139-206/2008 a tento geometrický plán udává nové
označení (KN 922/8 v k.ú. Čakovec) a výměru (52 m2) oddělené části pozemku KN
922/4 v k.ú. Čakovec. Zastupitelstvo se záměrem prodeje požadované části pozemku
souhlasí a ukládá starostovi provést zveřejnění záměru prodeje nemovitosti dle
zákona.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Po bezpřipomínkovém zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v k.ú. Čakovec,
pozemek KN 963/5 o výměře 172 m2 a část pozemku KN 963/1 o výměře cca 150
m2 dle zákresu přiloženého k žádosti čj. : 195/08 , zastupitelstvo schvaluje jejich
prodej panu Ing. V. Jamborovi , bytem Janského 2419, Praha 5 za cenu 70,- Kč/m2 a
dále zastupitelstvo rozhodlo, že žadatel na svoje náklady zajistí vyhotovení kupní
smlouvy, vklad do katastru nemovitostí, geometrický plán k oddělení části pozemku
cca 150 m2 z pozemku KN 963/1 v k.ú. Čakovec a souhlas Stavebního úřadu
Magistrátu města České Budějovice s dělením pozemku KN 963/1 v k.ú. Čakovec.
Zastupitelstvo stanovuje, že kupní smlouvou bude zřízeno na oddělované části
pozemku KN 963/1 v k.ú. Čakovec věcné břemeno chůze a jízdy pro manžele
Václava a Danu Ferebauerovi.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

5. Po bezpřipomínkovém zveřejnění záměru prodeje pozemku KN 917/2 o výměře 33
m2 v k.ú. Čakovec, schvaluje zastupitelstvo jejich prodej pro manžele Václava a
Danu Ferebauerovi za cenu 70,- Kč/m2. Náklady vyhotovení kupní smlouvy a vkladu
do katastru nemovitostí bude hradit kupující.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
6. V souvislosti s obdrženou dotací 30.000,-Kč od Jihočeského kraje z grantového
programu „Obnova drobné sakrální architektury v krajině v roce 2008“ posoudilo
zastupitelstvo cenovou nabídku ze dne 9.7.2008 předloženou firmou Ivana Bárty,
„KAMENICTVÍ-POMNÍKY“. Předkládán je návrh renovace čtyř křížů v k.ú. Čakov
dle požadavků obce a to v cenové nabídce 43.150,-Kč. Zastupitelstvo souhlasí
s uvedeným cenovým návrhem, jež je součástí předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Starosta informoval zastupitelstvo, že od 18. do 21. 8 2008 bude vybírat řádnou
dovolenou. V této době bude obecní úřad pro vyřizování záležitostí uzavřen. A pošta
bude ukládána na čísle 35, včetně doporučené pošty k čemuž má od starosty plnou
moc Ladislav Prener starší.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Konec: 20:00 hodin
Zapisovatel : Ing. Petra Kuklová
Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener
Ověřovatelé: Mgr. Radek Tušl
Marcela Puchingerová

Ing. Milan Vlk
Burda František

