
Zápis č. 3/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 7.2. 2011 
 

Místo konání:  OÚ Čakov 

 

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

Ing. Petrách Filip 

Omluven:   Borovka Jan, Jabůrková Jana 

 

Hosté:       Mgr. Radek Tušl, Lucie Dušáková 

 

Začátek :  19:00 hodin 

 

Projednáno: 

 

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

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

bude Lenka Šišpelová. A ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové 

zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele.  

     Pro :  5  Proti : 0   Zdržel  se : 0  

 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání: 

 

 Projednání žádosti č.j. 39/2011 Obce Čakov, Čakov čp. 19, o 

povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku  Obce 

Čakov KN 1535/7 v k.ú. Čakov u Ćeských Budějovic 

 Informace o změnách v návrhu zadání územního plánu po 

připomínkových řízeních  

 Schválení zřízení věcného břemene č.j. 34/2011 v návaznosti na 

realizaci telekomunikační akce „11010-004431 Čakov CB, úprava 

MSEK“ 

 Odsouhlasení seznamu a výměr místních poplatků pro rok 2011  

 Schválení ukončení činnosti bývalé knihovnice zpětně k 31.1.2011 

a uzavření dohod o pracovní činnosti dvou nových knihovnic 

 Informace o poškození a nutné opravě zábradlí mostu přes 

Dehtářský potok způsobeného neznámým pachatelem 

     Pro :  5   Proti : 0   Zdržel  se : 0  

 

3. Zastupitelstvo posoudilo žádost čj.: 39/2011 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo 

les na obecním pozemku KN 1535/7, v k.ú. Čakov u Českých Budějovic. Kácení 8 

suchých číslicemi označených vrb dle výše uvedené žádosti se povoluje. Kácení bude 

realizováno formou samotěžby občany dle starostou vedeného pořadníku.  

     Pro : 5     Proti : 0  Zdržel  se : 0 

 

4. Místostarosta Milan Vlk informoval zastupitelstvo o dalších změnách v návrhu zadání 

územního plánu po připomínkových řízeních. Zastupitelstvo se rozhodlo o odložení 

schválení návrhu zadání územního plánu na některé z dalších zasedání zastupitelstva, 

kde bude přítomno všech sedm zastupitelů a po vyjasnění některých dalších možných 

změn souvisejících s projektem víceúčelové budovy. 

Pro : 5   Proti : 0 Zdržel  se : 0 

 



5. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje smlouvu s Telefönica O2 Czech republic, a.s. na 

zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za účelem zřízení, provozování, údržby 

a oprav Podzemního komunikačního vedení k pozemkům v rozsahu vymezeném 

v Geometrickém plánu č. 361 – 292/2010, který je jako příloha nedílnou součástí 

smlouvy, za jednorázovou úplatu 100,- Kč k dokončené akci „11010-004431 Čakov 

CB, úprava MSEK“ 

 Pro : 5   Proti : 0  Zdržel se: 0 

 

6. Zastupitelstvo odsouhlasilo seznam a výměr místních poplatků pro rok 2011, který 

bude veden u OÚ Čakov  pod čj. 40/2011. Termín výběru místních poplatků byl 

stanoven na 28.1.2011 od 18 – 19:30hod na OÚ Čakov a 3.3.2011 od 18 – 19:30hod 

v Obecní lidové knihovně v Čakovci. Před těmito termíny termínem, případně po 

těchto termínech, je možné místní poplatky uhradit v úředních hodinách na OÚ Čakov 

nejpozději však do 15.3.2011 dle platné vyhlášky. 

    Pro : 5   Proti : 0  Zdržel se: 0 

 

7. Zastupitelstvo schválilo ukončení činnosti bývalé knihovnice Zdeny Čermákové, 

bytem Čakovec čp.26, která požádala o uvolnění z funkce k 31.1.2011 ústní žádostí č.j. 

18/2011, zpětně k 31.1.2011. zároveň odsouhlasilo přijetí dvou nových knihovnic 

Renaty Tušlové a Lucie Dušákové na dohodu o provedení činnosti, z důvodů, aby byla 

zajištěna stávající výpůjční doba knihovny, a v případě nepředpokládaných okolností i 

bezproblémové zastupování  v knihovně bez nutnosti omezování výpůjční doby.  

     Pro : 5   Proti : 0  Zdržel se: 0 
 

8. Starostka informovala zastupitele o poškození  a nutné opravě zábradlí mostu přes 

Dehtářský potok způsobené neznámým pachatelem. Zjištěním podrobnějšího stavu 

zábradlí a objemu oprav byl pověřen pan Jiří Postl, který na příštím zastupitelstvu obce 

přednese  zjištěné skutečnosti a návrh na způsob opravy zábradlí mostu. 

     Pro : 5   Proti : 0  Zdržel se: 0 
 

 

Konec:                 22:00  hod. 

 

Zapisovatel :    Ing. Lenka Šišpelová 

 

 

Zasedání řídil:  Ing. Lenka Šišpelová          

 

 

Ověřovatelé:   Ing. Milan Vlk  

 

 

   Jiří Postl    

                                

 

Ing. Filip Petrách    

 

 

Bc. Jan Dušák 


