
Zápis č. 7/12 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 2. 4. 2012 

 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří,  

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

 

Omluven:   Jabůrková Jana  

 

Hosté:     0  

 

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: 

 Informace o dalším jednání ohledně nového Ú.P. (Pastevní areál) 

 Schválení ostatních návrhů zastupitelstvem 

 Žádosti o pronájem obecních rybníků. 

 Žádost o souhlas zastřešení garáže 

 Oznámení o kontrolní prohlídce 

 Oznámení o MŠ  

 Zveřejnění záměru o pronájmu 

 Velikonoční akce 8.4.2012 

 Diskuze – různé 

 

3. Místostarosta informoval zastupitelstvo o jednání dne 26.3.2012 v ateliéru Štěpán, 

kterého se zúčastnil místostarosta, Ing. Bouzek, za Magistrát Ing. Dobnerová a pracovníci 

ateliéru Ing. Štěpán a Alena Hrušková. Na programu jednání byl v Čakově plánovaný 

pastevní areál pana Vladimíra Mikeše. Ing. Pavel Bouzek, který ohledně pastevního areálu 

pana Mikeše zastupuje, předložil dokumentaci k plánované stavbě. Po vzájemné dohodě 

všech zúčastněných stran budou panem architektem Štěpánem určena regulativa                 

(podmínky), za kterých bude možné pastevní areál vybudovat. (Podrobný zápis z jednání 

bude k dispozici na O.Ú. Čakov, po obdržení z Magistrátu.)  

Pro  :    5   Proti  :   0  Zdržel se  : 0  

 

4. Zastupitelstvo Obce Čakov, schvaluje a pověřuje místostarostu vést další jednání na 

novém Ú.P.  

a) Vzhledem ke zvyšující se dopravě na horní Holubovské Baště a další plánované 

výstavbě v této lokalitě, rozhodlo zastupitelstvo rozšířit zde obecní komunikaci. ( zřízení 

celkem dvou vyhýbacích míst) Místostarosta zajistí odkoupení potřebných pozemků 

a vyřídí stavební povolení tak, aby Obec Čakov mohla zažádat o dotaci z POV na rok 

2013. 

b) Zastupitelstvo pověřuje místostarostu učinit s projektantem panem Štěpánem, 

potřebné kroky k ochraně fary jako významné dominanty Čakova. Ing. Štěpán určí 

ochranný pás kolem této kulturní památky a dále změní pozemky za farou 1515/1, 1515/4 

a 2615 ze zemědělské půdy na veřejné prostranství.  

 



   

 Pro  :   5    Proti :   0  Zdržel se :  0  

 

5.  Dne 31.3.2012 vypršela lhůta pro přijímání žádostí na pronájem obecních rybníků 

(dle podmínek z jednání zastupitelstva č.5/12 ze dne 7.3.2012 bod č.6.). Obec Čakov 

přijala celkem tři žádosti. Pan Doboš Jiří – Čakov 39, dne 24.2.2012, č.j. 28/2012 

                                               Honební společenstvo -  Čakov 49, dne 29.3.2012,  

                                               č.j. 56/2012 

                                               Pan Luděk Brejcha – Holašovice 49, dne 30.3.2012 

                                               č.j. 57/2012 

Všichni tři žadatelé budou pozváni na řádné zasedání zastupitelstva 30.4.2012, v 18.00 

hod. Žadatelé představí zastupitelstvu svůj záměr s rybníky a zastupitelé pak v jejich 

přítomnosti zvolí nového nájemce. 

Pro :   5  Proti :  0   Zdržel se :  0 

 

6. Zastupitelstvo obdrželo ústní žádost paní Magdaleny Švarcové, bytem Boršovská 28, 

České Budějovice, na zastřešení garáže u domu č.p. 42 v Čakově, jehož je vlastníkem. 

Obec Čakov, jako soused zmiňované nemovitosti, po prostudování předložené stavební 

dokumentace ( č.j. 58/2012) nemá námitek k plánované stavbě.  

Pro :   5   Proti :  0   Zdržel se :  0 

 

           7. Obec Čakov obdržela oznámení o vykonání státního dozoru č.j. 54/2012 a kontrolní 

prohlídky hospodářské části domu č.p. 7 v Čakově ( Zápis č. 5/12 ze dne 7.3.2012 bod č.3 ), 

která bude provedena 12.4.2012 v 13:30 hodin. O jejím výsledku budou občané informováni. 

  
            8.  Zastupitelstvo obdrželo oznámení, č.j. 60/2012,  paní Miroslavy Bürgerové, bytem 

Jankov 2, kde paní Bürgerová (zaměstnaná v MŠ v Čakově jako školnice) upozorňuje 

zastupitelstvo Obce Čakov, na skutečnost, že má podezření na rozdílný počet žáků, který je 

vykazován a nesouhlasí se skutečností. Toto závažné obvinění bude okamžitě prověřeno 

kontrolní komisí obce. Současně bude provedena pravidelná, každoroční kontrola hospodaření 

a rozpočtu MŠ Čakov finančním výborem.  Výsledky kontrol budou zveřejněny 

v následujícím zápise zastupitelstva.  

Pro :   5   Proti :   0   Zdržel se  :  0   
 

         9.  Zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit záměr pronájmu obecních pozemků 944/1 a 944/7 

v Čakovci, paní Michaele Niederlové, Čakovec 28, dle žádosti odložené z jednání 

zastupitelstva ze dne 19.3.2012. 

       Pro  :    5   Proti   :   0    Zdržel se :  0  

 

         10.  Zastupitelstvo projednalo a schválilo dle návrhu našich zastupitelek k uspořádání 

velikonočního tvoření pro velké i malé, které se koná 8.4.2012 od 14.00. v klubovně 

a v knihovně v Čakovci. 

        Pro  :    5   Proti  :   0    Zdržel se  :  0 

 

Konec:  20:30    hod. 

 

Zapisovatel: Bc. Jan Dušák  

 

Zasedání řídil: Ing. Milan Vlk 

 

Ověřovatelé:        Jiří Postl                                           

   Ing. Filip Petrách 

                                    Ing. Lenka Šišpelová      


