Zápis č. 18/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 6. 10. 2008
Místo konání : kancelář OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing.Ladislav Prener , Mgr. Radek Tušl, Ing. Milan Vlk , Blažena
Petráchová , František Burda, Marcela Puchingerová, Ing. Petra
Kuklová,
Omluven:
Hosté : Beníšková Hana

Dejmková Renata

Mikušková Dana

Sládková Marie

Bébrová Michaela

Borovková Lenka

Tušlová Renáta

Bohoňková Veronika

Zikmund Milan

Návarová Hana

Mikeš Vladimír

Postl jiří

Začátek: 18:00 hodin
Projednáno :
1. Výše uvedení zaměstnanci Mateřské školy Čakov a rodiče, jejichž děti budou
navštěvovat a navštěvují MŠ Čakov, vznesli návrhy na rekonstrukce a výměny
nevyhovujícího zařízení v MŠ Čakov a to schodiště, ventily radiátorů, kryty
radiátorů, nátěr radiátorů, vybavení nábytkem a pískoviště. Zastupitelstvo požadavky
projednalo a schvaluje jejich realizaci v případě získání dotace a proto ukládá
starostovi jednat v uvedené záležitosti.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. Po bezpřipomínkovém zveřejnění záměru prodeje nemovitosti v k.ú. Čakovec, část
pozemku KN 1000/5 dle zákresu přiloženého k žádosti čj. : 248/08 , zastupitelstvo
schvaluje prodej do SJM panu Jaroslavu Pufferovi a paní Renatě Pufferové , oba
bytem Čakovec 23, 373 84 Dubné, 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 z pozemku KN
1000/5 v k.ú. Čakovec a souhlas Stavebního úřadu Magistrátu města České
Budějovice s dělením pozemku KN 1000/5 v k.ú. Čakovec.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. Zastupitelstvo projednalo žádost čj. : 277/08 o odkoupení částí pozemku KN 1660/9
v k.ú. Čakov. Žadatel, Jiří Postl, bytem Zlatá stezka 134, 383 01 Prachatice, dokládá
k žádosti předběžný zákres oddělovaných částí pozemku KN 1660/9 v k.ú. Čakov a
uvádí, že část pozemku KN 1660/9 o předpokládané výměře cca 400 m2 by využil
pro uložení dřeva k přirozenému vyschnutí pro další zpracování v místní truhlárně,
které je majitelem . Zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodeje požadovaných částí
pozemku KN 1660/9 v k.ú. Čakov a se záměrem uložení dřeva. Zastupitelstvo ukládá
starostovi provést zveřejnění záměru prodeje nemovitosti dle zákona.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0
4. Zastupitelstvo posoudilo žádost čj.: 271/08 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les na pozemku žadatele KN 1535/24 v k.ú. Čakov. Kácení dřevin dle žádosti se
povoluje a podmínky kácení budou stanoveny rozhodnutím, které bude vydáno
Obecním úřadem Čakov.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

5. Zastupitelstvo posoudilo žádost čj.: 272/08 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les na pozemku Obce Čakov KN 1535/7 v k.ú. Čakov. Kácení dřevin dle žádosti se
povoluje a podmínky kácení budou stanoveny rozhodnutím, které bude vydáno
Obecním úřadem Čakov a mimo jiné bude rozhodnutím určena náhradní výsadba
okrasných keřů.
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
František Burda

