
 

Zápis č. 20/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 8. 10. 2012 

 

Místo konání: OÚ Čakov  

 

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

                                  Jana Jabůrková, Bc. Jan Dušák  

 

Omluven:  

Hosté: Mgr. Radek Tušl  

 

Začátek: 20:00 hodin  

 

 

Projednáno:  

 

    1.    Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 

šest 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.  

 

     2.    Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:  

 

 Návrh rozpočtové opatření č. 2  

 Projednání žádosti na kácení mimo les Obce Čakov  č.j. 340/2012 ze dne 

5.9.2012  

 Návrh na rozšíření kontejnerů na třídění odpadu, konkrétně na plasty v Čakově  

 Výše stravného pro volby 2012  

 Informace o přistavení kontejneru na nebezpečný odpad  

 Diskuze – různé  

 

 

 

     3. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 2/2012. Navrhované   

rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu a bude zveřejněno spolu se zápisem 

vzhledem k omezenému místu některých vývěsek pouze na hlavní vývěsce obecního úřadu 

v Čakově u bývalého obchodu a na elektronické úřední desce na www.cakov.cz. 

Navrhované rozpočtové opatření nesníží ani nezvýší plánovaný schodek rozpočtu pro rok 

2012. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012.  

 

        Pro: 6   Proti: 0 Zdržel se: 0  

 

  4.  Zastupitelstvo schválilo žádost č.j. 340/2012 o kácení dřevin rostoucích mimo les na    

obecních pozemcích,  a to 1 ks lípy v k.ú. Čakov u Českých Budějovic u křižovatky na 

Jankov a 1 ks kaštanu na  parc. č.   964/2 v  k.ú. Čakovec, dále 1ks břízy na parc. č.  1660/3 

v k.ú. Čakov u Českých Budějovic – z důvodů špatné kondice stromů, jejich usychání a 

ohrožování  okolí. Dále1 ks kaštanu na  parc. č.  2573/3 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic 

z   důvodů   nařízení   Odboru  památkové  péče  v  Českých  Budějovicích.  Zastupitelstvo 

 

 



povoluje kácení těchto stromů s tím, že bude provedeno v období vegetačního klidu tj. do 

31. 3. 2013. Za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba, pokácené dřevo bude 

nabídnuto k prodeji občanům dle obecním úřadem vedeného pořadníku.  

 

               Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

5. Starostka předložila zastupitelům návrh pana R. Tušla na posílení kontejnerů na tříděný 

odpad – konkrétně plasty v Čakově z důvodu jejich neustálého přeplnění. Zastupitelstvo 

obce schválilo nákup jednoho velkého kontejneru na plasty a  jednoho malého  kontejneru 

na směsné sklo.  

 

                Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

6. Starostka informovala zastupitele o složení okrskové volební komise pro Volby do 

zastupitelstev krajů, které se budou konat ve dnech 12 a 13. října 2012. Komise byla 

stanovena dle zákona starostkou obce a je  šestičlenná.  Zastupitelstvo bere tuto informaci 

na vědomí a schvaluje výši stravného pro každého člena okrskové volební komise na 

základě zákona a platné legislativy ve výši 64Kč/osobu a den. Toto stravné bude 

vyúčtováno z dotace na volby zaslané Obci Čakov Jihočeským krajem.  

 

         Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0  

 

7. Dále starostka informovala zastupitele o přistavení velkoobjemového kontejneru na 

nebezpečný odpad pro občany ze správního obvodu obce Čakov ve dnech 10. a 11. 

listopadu 2012.  

 

 

Konec: 21:30 hod.  

 

 

 

Zapisovatel:         Ing. Filip Petrách  

 

Zasedání řídil:     Ing. Lenka Šišpelová  

 

Ověřovatelé:       Jana Jabůrková  

  

                            Ing. Milan Vlk  

 

                            Jiří Postl  

 
                          Bc. Jan Dušák 


