Zápis č. 15/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 25. 8. 2008
Místo konání : kancelář OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing.Ladislav Prener , Mgr. Radek Tušl, Ing. Milan Vlk, Blažena
Petráchová , František Burda, Marcela Puchingerová,
Omluven: Ing. Petra Kuklová - dovolená
Začátek: 18:00 hodin
Projednáno :
1. Starosta jmenoval, dle § 17 odst. 6 zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů v platném znění, zapisovatele okrskové volební komise paní Martu Rybovou,
pro volby do zastupitelstva Jihočeského kraje konané 17. a 18. října 2008.
Zastupitelstvo s výše uvedeným zapisovatelem okrskové volební komise souhlasí.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. Starosta seznámil zastupitelstvo s vyúčtováním za odběr elektřiny z 6-ti odběrných
míst Čakovec a Holubovská Bašta (bývalý hostinec Čakovec, chodba knihovny
Čakovec, knihovna Čakovec, veřejné osvětlení Čakovec, veřejné osvětlení Horní a
Dolní Holubovská Bašta). Součtová faktura za uvedená odběrná místa činí 36.330,70
Kč, to je o 1.552,86 Kč víc než v předešlém odečtovém období (nárůst o 4,46%).
Doplatek k odvedeným zálohám činí 6.210,-Kč a pro další odečtové období stanovila
firma E.ON Energie čtvrtletní zálohy ve výši 9.110,-Kč, to je navýšení čtvrtletní
zálohy o 1.580,-Kč. Výše uvedené bere zastupitelstvo na vědomí .
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Po bezpřipomínkovém zveřejnění záměru prodeje nemovitosti v k.ú. Čakovec, část
pozemku KN 922/4 o výměře cca 110 m2 dle zákresu přiloženého k žádosti čj. :
178/08 , zastupitelstvo schvaluje prodej panu Pavlu Poláčkovi , bytem Na Výsluní
700, 373 44 Zliv a paní Tereze Šoberové, bytem Na Zlaté stoce 8, 370 05 České
Budějovice, za cenu 100,- Kč/m2 a dále zastupitelstvo rozhodlo, že žadatelé na svoje
náklady zajistí vyhotovení kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí,
geometrický plán k oddělení části pozemku cca 110 m2 z pozemku KN 922/4 v k.ú.
Čakovec a souhlas Stavebního úřadu Magistrátu města České Budějovice s dělením
pozemku KN 922/4 v k.ú. Čakovec.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
4. Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č.3, která je vedena všeobecným
účetním dokladem č. 6034. S navýšením příjmů a výdajů částkou 81.950,-Kč
zastupitelstvo souhlasí dle paragrafů, položek a účelových znaků uvedených v
rozpočtové změně č.3.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
5. Zastupitelstvo ukládá starostovi provést průzkum a případné oslovení projektových
firem zabývajících se projektováním kanalizací a ČOV. Z důvodu nutnosti
odkanalizování obcí a čistění odpadních vod do roku 2015.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:0

6. Zastupitelstvo projednalo žádost čj.: 229/08 , kterou pan Mgr. Radek Tušl, bytem
Čakov 6 žádá od Obce Čakov prodej části pozemku KN 1578/5 v k.ú. Čakov.
S ohledem na to, že požadovaná část uvedeného pozemku neomezuje přístup na
přilehlé pozemky jiných vlastníků, rozhodlo zastupitelstvo tuto část pozemku prodat a
ukládá starostovi zveřejnit záměr prodeje této části pozemku. Vzhledem k tomu, že o
koupi celého pozemku KN 1578/5 v k.ú. Čakov eviduje OÚ Čakov i dalšího
zájemce, kterému byl prodej celého pozemku zamítnut zápisem č. 14/08 ze dne
11.8.2008 položka č. 2, ukládá zastupitelstvo starostovi oslovit oba zájemce s tím, aby
v případě zájmu o koupi výše uvedené části pozemku KN 1578/5 v k.ú. Čakov podali
žádost s uvedením cenové nabídky za m2 do 22.9.2008 do 17:00 hod. v uzavřené
obálce.
Pro: 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
7. Starosta informoval zastupitelstvo, že dle sdělení fa. ZS - STAV ZEDNICTVÍ, která
bude provádět opravu zdi hřbitova, budou zahájeny práce v týdnu od 8. – 12.9.2008.
Zastupitelstvo ukládá správci hřbitova p. Burdovi tento termín zveřejnit na vstupní
bráně hřbitova.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Konec: 20:30 hodin
Zapisovatel : Blažena Petráchová
Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener
Ověřovatelé: Mgr. Radek Tušl
Marcela Puchingerová

Ing. Milan Vlk
Burda František

