
Zápis č. 6/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 19. 3. 2012 

 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

 

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

Bc. Dušák Jan, Ing. Petrách Filip, Ing. Šišpelová  

 

Omluven:     

 

Hosté:     pan Mgr. Radek Tušl    

 

Začátek: 18:00 hodin 

 

Projednáno: 

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

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

bude Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva 

mimo předsedajícího a zapisovatele. 

2. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání: 

 Vyúčtování neinvestičních nákladů ZŠ a ŠD Dubné 

 Rozpočet MŠ Čakov pro rok 2012 

 Žádost o pronájem ( koupi ) 

 Oprava obecní cesty u mlýna ( k Bezděkům ) 

 Oprava mostku v Čakovci 

 Schválení žádosti o dotaci z grantového programu na podporu 

jednotek dobrovolných hasičů 

 Informace o jednání 19.3.2012 na magistrátu a dalších úpravách 

Ú.P.  

 Nové návrhy Ú.P. v Čakovci 

 Žádost o připojení 

 Schválení nákupu pozemků kolem fary 

 Kácení SÚS z minulého zasedání 

 Diskuze o termínu a programu oslav 750 let obce  

 Žádost o povolení kácení 

 Diskuze – různé 

 

3. Obec Čakov obdržela od obce Dubné vyúčtování neinvestičních nákladů za rok 

2011. Základní školu Dubné navštěvovalo z naší obce celkem 22 žáků a školku 1 žák. 

Náklady na 1 žáka ZŠ byly vyčísleny na 7.146,04 Kč a náklady na žáka v MŠ na 4.830 Kč. 

Celkem tak požaduje Obec Dubné za naše žáky částku 181.636 Kč. Podrobné vyúčtování 

je k dispozici na OÚ Čakov pod č.j. 39/2012 

 

Pro  :    6    Proti  :   0  Zdržel se  : 0  

 

4. Obec Čakov obdržela návrh rozpočtu MŠ Čakov na rok 2012. Rozpočet je 

navrhován jako vyrovnaný s plánovanými příjmy 277.000 Kč a plánovanými výdaji 

277.000 Kč.  Zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2012. 

Podrobný návrh rozpočtu je k dispozici na OÚ Čakov pod č.j. 40/2012. Zastupitelstvo 

souhlasí s předloženým vyúčtováním a schvaluje navrhovanou dotaci na neinvestiční 

náklady ve výši 120.000 Kč. Dotace bude školce převedena na účet ve dvou platbách ½ do 



31.3.2012 a zbytek do 30.9.2012. Dále bude do konce března 2012 převeden na účet MŠ 

státní příspěvek na žáky ve výši 34.500,- Kč, který obec obdržela pro rok 2012 ze SR. 

   

 Pro  :   6    Proti :   0  Zdržel se :  0  

 

5.  Dne 16.3. obdržela Obec Čakov ústní žádost paní Michaely Niederlové, Čakovec 

28,  na koupi popř. pronájem obecních pozemků 944/1 a 944/7 v k.ú. Čakovec. Obec 

Čakov nebude  tyto pozemky prodávat. O případném pronájmu rozhodne zastupitelstvo na 

příštím zasedání. 

Pro :   6  Proti :  0   Zdržel se :  0 

 

6. Zastupitelstvo obdrželo žádost pana Jana Bezděky, Čakovec 19, na opravu obecní 

cesty k mlýnu. Zastupitelstvo po prohlídce souhlasí s vyspravením. Oprava cesty byla 

nabídnuta firmě Petrách, kterou provede smluvně za 10.000 Kč.  

Pro :   6   Proti :  0   Zdržel se :  0 

           7. Zastupitelstvo provedlo prohlídku poškozeného mostku v Čakovci ( vjezd u 

Pouzarů) a usneslo se, že mostek je v havarijním stavu a je nutné ho opravit. Pro vyčíslení 

nákladů na opravu byla učiněna nabídka dvěma místním firmám. Firma Petrách navrhuje 

opravu za 65.000 Kč, Milan Zikmund vyčíslil náklady na opravu na 75.000 Kč. Zastupitelstvo 

nemůže provést tak nákladnou opravu, neboť se jedná o soukromý mostek, který není ve 

vlastnictví Obce Čakov. Zastupitelstvo se usneslo, že opravu si musí uhradit vlastník sám. 

Případný finanční nebo materiální příspěvek od Obce Čakov je možný, ale bude předmětem 

dalšího jednání zastupitelstva.  

            Pro :   6   Proti :   0   Zdržel se  :  0 

            8.  Zastupitelstvo projednalo a schválilo na návrh starostky Lenky Šišpelové podání 

žádosti o dotaci z grantových prostředků Jihočeského kraje na podporu jednotek sboru 

dobrovolných hasičů, a to konkrétně po dohodě s velitelem jednotky. Zároveň zastupitelstvo 

schvaluje finanční podíl pro tento účel v rámci schváleného rozpočtu max. do výše 32% 

z celkového rozpočtu projektu. 

Pro :   6   Proti :   0   Zdržel se  :  0   
         9.  Místostarosta seznámil zastupitelstvo s jednáním na Magistrátu dne 19.3.2012 o 

novém Ú.P. Při jednání došlo k dohodě, povolit v Čakově 8 RD vyloučených z povinnosti 

vyčkání na ČOV a odsouhlasení  všech zbylých návrhů zastupitelstva dle zápisu č.3/12 v bodě 

8. usnesení zastupitelstva ze dne 6.2.2012. Situace kolem pastevního areálu bude projednána 

samostatně dne 26.3.2012 v ateliéru Štěpán. Na jednání kromě zástupců obce a magistrátu byl 

přizván Ing. Pavel Bouzek, který předloží veškerou dokumentaci k projednávanému areálu. O 

výsledku jednání bude informovat místostarosta na dalším zasedání zastupitelstva. 

 

        10.  Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky projednávaných návrhů v Čakovci.  Došlo 

k dohodě mezi Obcí Čakov, panem Jamborem s ostatními dotčenými orgány, zejména 

zástupcem CHKO s Ing. Žifčákovou. Na části pozemku pana Jambora p.č. 861 v k.ú. 

Čakovec, bude umožněna výstavba cca 3-4 RD, za předpokladu dodržení všech podmínek, 

které si stanovil zástupce CHKO.(všechny připomínky budou k dispozici na OÚ v Čakově po 

obdržení zápisu z jednání). Oddělení  části pozemku 828/3 v k.ú. Čakovec a následné 

posunutí ČOV blíže ke vsi , prošlo bez připomínek. 

 

11. Dne 5.3.2012 obdržela obec Čakov žádost č.j. 41/2012 paní Terezy Šoberové bytem 

Na Zlaté stoce 628/8 České Budějovice o připojení na obecní kanalizaci k novostavbě na 

pozemku 821/3 v k.ú. Čakovec, kterého je spoluvlastníkem. Zastupitelstvo povoluje připojení 

na kanalizaci po předčištění odpadních vod v septiku se zemním pískovým filtrem, nebo po 

předčištění odpadních vod v domovní ČOV. 

      Pro  :   6   Proti  :   0   Zdržel se  :  0 

12.  Místostarosta informoval zastupitele o koupi budovy fary. Zastupitelstvo projednalo 

a schvaluje podání žádosti z grantového programu Ministerstva kultury z dotačního programu 



pro vlastníky kulturních památek. Žádost bude podána na rekonstrukci střechy hospodářské 

budovy  fary. Na opravu střechy, byly zahájeny úkony vedoucí k získání stavebního povolení. 

V souvislosti s vybudováním plánovaného areálu kolem fary, pověřuje zastupitelsvo 

místostarostu dojednat podmínky na odkoupení zbývajících pozemků za farou od současných 

vlastníků.( ZD Skalka a Římskokatolická církev ) 

  

Pro  :   6   Proti  :   0   Zdržel se :  0   

 

13.  Zastupitelstvo projednalo a schválilo pokácení stromů u rybníka Beranov.( odložené 

rozhodnutí  ze zasedání zastupitelstva č. 5/12 ze dne 7.3.2012 bod č.4 )  

 

Pro  :   3   Proti  :   2   Zdržel se :  1   

 

        14. Zastupitelstvo projednalo oslavy 750 let obce a rozhodlo o termínu konání na 8.9. 

2012 a náhradním termínu 15.9.2012.  

       Pro  :    6   Proti   :   0    Zdržel se :  0  

 

        15. Zastupitelstvo projednalo žádost č.j. 42/2012 pana Jiřího Šobera bytem Na Žofíně 

206 Větřní, který je majitelem zahrátky č 8 p.č.1535/18 v k.ú. Čakov. Pan Šober žádá o 

poražení 1ks, stromu jasan na svém pozemku. Jako důvod uvádí padající větve, které ohrožují 

okolí. Zastupitelstvo po prohlídce na místě, souhlasí s poražením.  

        Pro  :   6   Proti   :    0    Zdržel se :  0  

 

Konec:  20:30    hod. 

 

 

Zapisovatel: Bc. Jan Dušák  

 

 

Zasedání řídil: Ing. Milan Vlk 

 

 

Ověřovatelé:        Jiří Postl                                           

 

 

      Jana Jabůrková 

 

    

   Ing. Filip Petrách 

 

 

                                    Ing. Lenka Šišpelová      


