
Zápis č. 4/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 21.2. 2011 
 

Místo konání:  OÚ Čakov 

 

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

Ing. Petrách Filip, Borovka Jan, Jabůrková Jana 

Omluven:    

 

Hosté:    Mgr. Radek Tušl     

 

Začátek :  19:00 hodin 

 

Projednáno: 

 

1. Starostka Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno sedm 

zastupitelů 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. 

  

     Pro :  7   Proti : 0   Zdržel  se : 0  

 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání: 

 

 Projednání žádosti č.j. 22/2011 p. Ondřeje Sarvaše, bytem K. 

Štěcha 20, České Budějovice, o povolení kácení dřevin rostoucích 

mimo les na pozemku  Obce Čakov KN 1535/7 v k.ú. Čakov u 

Českých Budějovic 

 Projednání a schválení aktualizované Obecně závazné vyhlášky o 

místních poplatcích 1/2011 vzhledem k legislativním změnám na 

počátku roku 2011 

 Projednání a schválení změny funkce starosty z funkce neuvolněné 

na dlouhodobě uvolněnou 

 Informace o uchazečích o zaměstnání na veřejně prospěšné práce 

(úklid veřejných prostranství) v souvislosti s dotací od ÚP. 

Projednání a schválení výše pracovního úvazku a výběr uchazeče. 

 Projednání návrhu rozpočtu na rok 2011  

 Informace o ukončení dohody o pracovní činnosti na vážení 

komunálního odpadu k 1.3.2011 

 Informace o opravě zábradlí mostu přes Dehtářský potok  

 

    Pro :  7  Proti : 0   Zdržel  se : 0  

 

3. Zastupitelstvo posoudilo žádost čj.: 22/2011 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo 

les na obecním pozemku KN 1535/7, v k.ú. Čakov u Českých Budějovic. Kácení 3 

navrhovaných olší se dle výše uvedené žádosti se nevyhovuje. 

Pro :  7  Proti : 0  Zdržel  se : 0 

 

 

4. Starostka seznámila zastupitelstvo s důvody nutné aktualizace Obecně závazné 

vyhlášky Obce Čakov č. 2/2007 o místních poplatcích. Vyhlášku bylo nutné 



aktualizovat z důvodů změn v legislativě dle které je vyhláška vytvořena a na kterou se 

odkazuje. Z těchto důvodů zastupitelstvo projednalo změny a schválilo novou Obecně 

závaznou vyhlášku č. 1/2011 Obce Čakov o místních poplatcích. Změny se v žádném 

případě nedotkly výše pravidelně vybíraných poplatků – výše pravidelně vybíraných 

místních poplatků zůstává stejná jako v minulém roce dle na minulém zastupitelstvu 

schváleného seznamu č.j.40/2011. 

Pro : 7  Proti : 0  Zdržel se: 0 

 

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo, že bude s platností od 1.3.2011 funkce starosty        

vykonávána jako funkce dlouhodobě uvolněná.  

Pro :  6  Proti : 0  Zdržel se: 1 

 

6. Starostka informovala zastupitele o dalších třech uchazečích na místo pracovníka 

zaměřeného na úklid veřejných prostranství a veřejně prospěšné práce, kteří se 

přihlásili na základě upozornění Úřadu práce a splňují podmínky pro získání dotace na 

plat zaměstnance z Úřadu práce. 

Zastupitelé vybrali jako nejvhodnějšího z uchazečů p. Véna a rozhodli o podání žádosti 

o dotaci na plat výše uvedeného pracovníka na Úřad práce s tím, že pokud bude dotace 

poskytnuta bude pracovník od 1.4.2011 přijat na pracovní poměr na dobu do 

31.12.2011,  a to na plný úvazek. Na měsíc březen bude s výše uvedeným pracovníkem 

uzavřena dohoda o provedení práce. 

    Pro :  7   Proti : 0  Zdržel se: 0 

 

7. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2011. Navrhované příjmy činí 3 738 

271,- Kč a navrhované výdaje 3 459 243,- Kč.  Rozpočet je navrhován jako 

přebytkový. K vyrovnanosti stran rozpočtu bude použita položka 8115 (změna stavu 

krátkodobých peněžních prostředků, tj. bude zvýšena) částkou 279 028,-Kč. 

Zastupitelstvo ukládá starostovi před schválením provést zveřejnění dle zákona. 

 

    Pro : 7  Proti : 0  Zdržel se: 0 

 

 

8. Starostka informovala zastupitele o ukončení dohody o pracovní činnosti na vážení 

vozidel na svoz komunálního odpadu k 1.3.2011 z důvodů nadbytečnosti. 

 

9. Zastupitel Jiří Postl informoval ostatní o rozsahu poškození a opravě zábradlí mostu 

přes Dehtářský potok. Zábradlí mostu bylo již opraveno na náklady posléze zjištěného 

viníka. 

      

 

Konec:                 24:00  hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapisovatel :    Ing. Filip Petrách 

 

 

Zasedání řídil:  Ing. Lenka Šišpelová          

 

 

Ověřovatelé:   Ing. Milan Vlk                   

                          

Jan Borovka 

 

   Jiří Postl   

 

    Jana Jabůrková 

 

    Bc. Jan Dušák 


