
Zápis č. 21/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov  ze dne 18. 11.  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 :  Postl Jiří, Zikmund Milan, zástupce firmy Jaroslav Zifčák 
 

Začátek: 18:00 hodin 
 

Projednáno : 
 

1. Zastupitelstvo bylo seznámeno s dodatkem č. 2 k vnitřní směrnici pro vedení 
účetnictví obce Čakov  k účtování dotací poskytnutých od SZIF ČR – Program 
rozvoje venkova a tento dodatek schvaluje se zpětnou platností.  

Pro : 7   Proti : 0   Zdržel se : 0 
 

2. Na základě návrhu předsedy kontrolního výboru ukládá zastupitelstvo starostovi 
vydat příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce na inventurní soupisy 
vydané na stav k 31.12.2008. Termín provedení , vyhodnocení a odevzdání 
jednotlivých inventurních soupisů je stanoven do 14.1.2009. Zastupitelstvo stanovuje 
účetní obce , aby předsedům jednotlivých inventurních komisí předala soupisy 
majetku obce do 6.1.2009. Zastupitelstvo stanovuje tyto inventurizační komise , které 
budou uvedeny na jednotlivých soupisech majetku . 

 
č.komise               předseda komise             členové komise 
hlavní komise        Ing. Kuklová Petra           Ing. Prener Ladislav 
1.                           Mgr. Tušl Radek              Prener Ladislav st., Chladová Jiřina, 
                                                                        Borovková Lenka 
2.                           Burda František                 Ing. Milan Vlk 
3.                           Kuklová Marie                  Sládek Jan ml. 
4.                           Kuklová Marie                  Čermáková Zdeňka 
5.                           Puchingerová M.               Petráchová Blažena 
6.                           Burda František                 Sháněl Jan , Doboš Jiří           

Pro : 7    Proti : 0    Zdržel  se : 0  
 
3. Zastupitelstvo odsouhlasilo  návrh předsedy finančního výboru na hospodaření obce v 

prvním čtvrtletí roku 2009 dle rozpočtového provizoria  následovně : výdaje leden 
2009 – 200.000,-Kč , výdaje únor 2009 – 200.000,-Kč , výdaje březen 2009 -  
200.000,-Kč. Výdaje prvního čtvrtletí roku 2009 činí celkem 600.000,-Kč. 
Zastupitelstvo ukládá starostovi  zveřejnit návrh rozpočtového provizoria dle zákona .  

Pro :  7   Proti : 0    Zdržel se : 0  
 
4. K nabídce pečovatelských služeb poskytovaných prostřednictvím agentury ALICE , 

která   byla zveřejněna na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 20.10.2008 zápis 
č.19/08 položka č.6, informoval starosta  zastupitelstvo, že OÚ neobdržel žádný 
požadavek. Nabídku Českého červeného kříže České Budějovice vedenou  u OÚ 
Čakov pod čj. 303/08, nebude  v současné době zastupitelstvo  dále  projednávat pro 
nezájem z řad obyvatel. 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se:0 



5. Zastupitelstvo posoudilo žádost, Václava Sponara, Čakov 21, čj.: 310/08 o povolení 
kácení dřevin rostoucích mimo les (bříza 1 ks)  na pozemku žadatele KN st. 48 v k.ú. 
Čakov. Kácení dřevin dle žádosti se povoluje a podmínky kácení budou stanoveny 
rozhodnutím, které bude vydáno Obecním úřadem Čakov.  

Pro : 7  Proti : 0  Zdržel se : 0  
 

6. Zastupitelstvo posoudilo žádost Obce Čakov čj.: 314/08 o povolení kácení dřevin 
rostoucích mimo les (suchá lípa 1 ks u č.p.32 Čakov) na pozemku Obce Čakov  KN 
2557/13 v k.ú. Čakov. Kácení dřevin dle žádosti se povoluje a podmínky kácení 
budou stanoveny rozhodnutím, které bude vydáno Obecním úřadem Čakov.  

Pro : 7  Proti : 0  Zdržel se : 0  
 

7. Na jednání zastupitelstva vystoupili k záměru prodeje části pozemku KN 1660/9  
v k.ú. Čakov  - pan Zikmund Milan a pan Postl  Jiří, kteří zastupitelstvu přednesli svůj 
záměr s prodávanou částí pozemku. P. Postl předpokládá pozemek oplotit s osazením 
keřů kolem plotu a pozemek by využíval k přírodnímu vysoušení dřeva 
k provozování svojí truhlářské výrobny. P. Zikmund by pozemek využil k budoucí 
stavbě garáže a výsadbě zeleně. Dále byla předložena zastupitelstvu nabízená cena za 
m2 plochy, a to p. Postl 120,-Kč/m2 a p. Zikmund 110,- Kč/m2. Po posouzení záměrů 
a cenových nabídek, rozhodlo zastupitelstvo o prodeji části pozemku KN 1660/9 
v KÚ Čakov ve prospěch p. Postla. Dále zastupitelstvo rozhodlo, že náklady vkladu 
do KN a geometrického zaměření včetně souhlasu s dělením pozemku budou 
nákladem p. Postla. 

Pro : 6  Proti : 1 – Ing. Vlk  Zdržel se : 0 
 

8. Na jednání zastupitelstva přednesl záměr společnosti BARX Constructions s.r.o. pan 
Jaroslav Zifčák. Záměr výše uvedené společnosti, vedený u OÚ pod čj. 323/08, se 
týkal výstavby rodinných domků na pozemcích p. ing. Jamborové v okolí obce 
Čakovec východním a severovýchodním směrem, a to včetně zřízení veškeré 
infrastruktury v předpokládaném rozsahu na rozloze cca 6-10 ha. Zastupitelstvo 
s ohledem na projednávanou změnu č. 2 územního plánu obce, která řeší výstavbu 
RD na cca 3 ha plochy soukromých vlastníků v intravilánu obce s další výstavbou 
mimo intravilán obce v současné době nesouhlasí, a to i  z důvodu zachování 
okolního rázu přírody.  

Pro : 7  Proti : 0  Zdržel se : 0  
  
 
 
Konec:  20:30 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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