Zápis č. 12/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 30. 6. 2008
Místo konání : OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing.Ladislav Prener , Mgr. Radek Tušl, Ing. Milan Vlk, Ing. Petra
Kuklová , František Burda, Puchingerová Marcela, Blažena Petráchová
Hosté :
Omluven:
Začátek: 18:00 hodin
Projednáno :
1. Starosta seznámil zastupitelstvo se sdělením Finančního úřadu České Budějovice, ve
kterém se uvádí, že obci je krácen výnos na dani z nemovitostí o částku 70.446,-Kč.
Krácení je prováděno pro vyrovnání schodku na převodovém účtu Finančního úřadu
České Budějovice u daně z příjmů fyzických osob Obce Čakov, které vzniklo
překročením nároku obce na výnosu výše uvedené daně v souvislosti s uplatněním
společného zdanění manželů dle ustanovením § 13a zákona 586/1992 Sb. , o dani
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo sdělení Finančního úřadu
České Budějovice, vedené u OÚ Čakov pod čj. : 175/08, bere na vědomí.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. Zastupitelstvo projednalo žádost čj. : 183/08 soukromé firmy „Výroba vánočních
ozdob a dekorací“ Jakuba Hučíka, Blatnička 108, na podpoření projektu „VLOČKA“.
Nákupem speciálních vánočních venkovních ozdob by měla být projektem
podpořena domácí práce zdravotně postižených a pořízení zdravotních pomůcek.
Z důvodu nevyužití nabízených venkovních vánočních ozdob v obci bylo rozhodnuto
zastupitelstvem nepodpořit výše uvedený projekt nákupem nabízených vánočních
venkovních ozdob.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Zastupitelstvo projednalo žádost čj. : 178/08 o odkoupení části pozemku KN 922/4
v k.ú. Čakovec, která se nachází za oplocením zahrady KN 821/3 v k.ú. Čakovec a
zároveň na tuto přímo navazuje. Žadatelé Pavel Poláček, Na Výsluní 700, Zliv a
Tereza Šoberová, Na Zlaté stoce 8, České Budějovice v současné době jednají o
odkoupení pozemků v k.ú. Čakovec KN 821/3 a KN st. 57 od stávajících majitelů.
Zastupitelstvo se záměrem prodeje požadované části pozemku KN 922/4 v k.ú.
Čakovec souhlasí a ukládá starostovi provést zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
dle zákona. Konečné rozhodnutí o prodeji požadované části pozemku KN 922/4 v k.ú.
Čakovec ve prospěch žadatelů bude provedeno zastupitelstvem po zveřejnění záměru
prodeje nemovitosti dle zákona a pouze v případě dojde-li k zapsání pozemků KN
821/3 a KN st. 57 v k.ú. Čakovec na LV žadatelů.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo projednalo žádost čj. : 176/08 Římskokatolické farnosti Čakov o
finanční příspěvek na provedené opravy kostela sv. Linharta v Čakově. Po seznámení
s žádostí a rozpravě byl odsouhlasen finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč. Pro
částku 30.000,- se vyslovili ing. Kuklová, ing. Prener, Mgr. Tušl, správce hřibitova
Burda, M. Puchingerová, pro částku 25.000,- B. Petráchová a pro 10.000,- ing. Vlk.
Pro : 5 Proti : 2 Zdržel se : 0

5. Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběžnými výsledky soutěže obcí Jihočeského kraje
ve třídění odpadů v roce 2008, kde jsou zahrnuty obce zapojené do systému EKOKOM a výsledky vycházejí ze čtvrtletních výkazů zasílaných obcemi firmě EKOKOM. V uvedené soutěži se obec Čakov nachází v kategorii obcí do 499 obyvatel na
268 místě z 323 evidovaných obcí. Zastupitelstvo výsledek soutěže bere na vědomí.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Konec: 19:30 hodin
Zapisovatel : Ing. Petra Kuklová
Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener
Ověřovatelé: Mgr. Radek Tušl
Marcela Puchingerová
Blažena Petráchová

Ing. Milan Vlk
Burda František

