
Zápis č. 16/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov  ze dne 8. 9.  2008  
 
Místo konání : kancelář  OÚ Čakov 
   
Přítomní  zastupitelé: Ing.Ladislav Prener ,  Mgr. Radek Tušl,  Blažena   Petráchová , 

František Burda, Marcela  Puchingerová, Ing. Petra Kuklová 
Omluven: Ing. Milan Vlk  - dovolená 

 
Začátek: 18:00 hodin 

 
Projednáno : 
 

1. Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí Obecního úřadu Římov o podporu v anketě 
„Strom roku 2008“. Jihočeský kraj zastupuje lípa z náměstí J. Gurreho v Římově pod 
označením „Lípa J. Gurreho  č. 10“ a byla vybrána mezi 12 finalistů ze 109 
přihlášených stromů.  Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty o možnosti 
vyjádřit podporu  a  získat podrobnější informace na www.rimov.cz  

Pro : 6   Proti : 0   Zdržel se : 0 
 

2. Zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním humanitární sbírky pro „Diakonii Broumov“ a 
to v uvedených termínech : 
• v  Čakově  dne 25.9. 2008  od 18 do 19 hod. ve volební místnosti (Čakov 10) 
• v  Čakovci dne 26. 9. 2008 od 17.30 do 18.30 hod. do chodby místní knihovny 

(Čakovec 15) 
• Věci odevzdávané pouze v pytlích a ne v krabicích.  
Zastupitelstvo ukládá , aby starosta letákem Diakonie Broumov do 12.9. 2008 výše 
uvedené termíny zveřejnil společně s uvedením sbíraných věcí. 

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 52 m2 dle zákresu přiloženého k žádosti čj. : 
220/08 , zastupitelstvo   schvaluje   prodej do SJM  panu Ivanu Trambovi  a paní 
Marcele Trambové , oba bytem Budovatelská 1900, 397 01 Písek, 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 52 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 nabídku spolupráce firmy WESTRON s.r.o. , Miletínská 
376 , 373 72 Lišov , k  vyhledání vhodných pozemků o rozloze 5 – 7 ha (a více) pro 
developerské projekty v oblasti bydlení, průmyslové výstavby a výstavby 
alternativních zdrojů energie a to včetně jejich společné realizace. Zastupitelstvo bere 
nabídku firmy WESTRON na vědomí s tím, že v současné době o tuto spolupráci 
není zájem. 

Pro : 6   Proti : 0   Zdržel se : 0 
 

5. Zastupitelstvo projednalo žádost čj. : 248/08 o odkoupení částí pozemku KN 1000/5 
v k.ú. Čakovec , které se nachází za stávajícím oplocením pozemku KN 821/2 a KN 
st. 56 v k.ú. Čakovec a zároveň na tyto přímo navazují. Žadatelé, Jaroslav Puffer a 
Renata Pufferová, oba bytem Čakovec 23,  dokládají k žádosti předběžný zákres 
oddělovaných částí pozemku KN 1000/5 v k.ú. Čakovec.  Zastupitelstvo se záměrem 



prodeje požadovaných částí pozemku KN 1000/5 v k.ú. Čakovec souhlasí a ukládá 
starostovi provést zveřejnění záměru  prodeje nemovitosti dle zákona.  

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se:0 
 

6. Po zhodnocení možností získání dotací z PRV - SZIF na základě nabídek firem 
AgroConsult Bohemia s.r.o., DKP studio o.p.s. a BESI na projekty uvažované obcí 
tj.: a) veřejné osvětlení Horní Holubovská Bašta a Čakovec, 
     b) rekonstrukce schodiště a vybavení místností novým nábytkem v MŠ,  
pověřuje zastupitelstvo starostu k jednání a uzavření smlouvy s firmou AgroConsult 
Bohemia s.r.o., na základě zkušeností s podáním dotace na rekonstrukci MŠ v roce 
2008.  

Pro: 6  Proti : 0   Zdržel se : 0 
 

 
Konec:  20:00 hodin 

 
Zapisovatel :  Ing. Petra Kuklová   
    
Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener 
        
Ověřovatelé:    Mgr. Radek Tušl                                  
                           

         Marcela Puchingerová           Burda František 
 

 Blažena Petráchová 


	Zápis č. 16/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov  ze dne 8. 9.  2008  

