
Zápis č. 24/11 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 12.12.2011 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Jabůrková Jana 

Bc. Dušák Jan, Ing. Petrách Filip 

 

Omluven:   Ing. Šišpelová Lenka  

 

Hosté:     Mgr. Radek Tušl    

 

Začátek: 18:00 hodin 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Milan Vlk přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno pět 

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

bude Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové 

zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele. 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání: 

 Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les  

č.j. 296/2011 Obce Čakov  

 Schválení rozpočtového provizoria po bez připomínkovém 

zveřejnění návrhu ze dne 14.11.2011 

 Schválení způsobu odpisování dlouhodobého majetku obce 

 Informace o jednání obcí s poslanci 

 Informace o  událostech v Čakově 5.12.2011  

 Diskuze – různé 

 

3. Zastupitelstvo odsouhlasilo  žádost obce Čakov na pokácení 1ks stromu rostoucích 

mimo les. Jedná se o olši na pozemku obce Čakov v KN č. 1535/7. Strom ohrožuje 

sousední pozemek pana Mráze. Kácení se dle výše uvedené žádosti povoluje v období 

vegetačního klidu s tím, že bude provedena náhradní výsadba.  

Pro :  5   Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

4. Po bez připomínkovém zveřejnění návrhu rozpočtového provizoria pro výdaje 

v I. čtvrtletí roku 2012 zastupitelstvo tento návrh schvaluje tak, jak byl zveřejněn. Výdaje 

leden 2012 – 500 000,- Kč, únor 2012 – 500 000,- Kč, březen 2012 – 500 000,- Kč dle 

rozpočtového provizoria. 

Pro :  5   Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

5. Zastupitelstvo dle novelizace účetní legislativy obcí schvaluje odepisování 

dlouhodobého majetku obce, které bude provedeno jedenkrát ročně rovnoměrným 

způsobem, bude ukončeno při dosažení zůstatkové ceny 5% a oprávky se poprvé provedou 

k 31.12.2011 

Pro :  5   Proti : 0   Zdržel  se : 0 

 

6. Zastupitelstvo bylo seznámeno s usnesením z jednání zástupců měst a obcí se senátory 

a poslanci PČR za Jihočeský kraj konaného 29.11.2011 v Českých Budějovicích. 
 

7. Zastupitelstvo bylo seznámeno se stížností řady spoluobčanů na nevhodné chování 

skupiny mladých lidí ve večerních a nočních hodinách dne 5.12.2011. Událost je řešena ve 

spolupráci s policií České republiky v Boršově nad Vltavou. Na základě vzájemné dohody, 

bude policie provádět ve večerních a nočních hodinách namátkové kontroly v Čakově, na 

zastávkách, v okolí kostela a fary. 



 

 

 

Konec:  19:00    hod. 

 

 

Zapisovatel: Filip Petrách 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Milan Vlk 

 

 

Ověřovatelé:        Jiří Postl                                          Bc. Jan Dušák 

 

 

      Jana Jabůrková    


