
Zápis č. 2/10 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov  ze dne 1. 2.  2010  

 

Místo konání : OÚ Čakov 

   

Přítomní  zastupitelé: Ing.Ladislav Prener ,  Mgr. Radek Tušl, Ing. Milan Vlk,  Ing. Petra 

                                    Kuklová , František Burda, Puchingerová Marcela, Blaţena Petráchová 

 

Hosté :   Markéta Prenerová 

Omluven:   

 

Začátek: 18:00 hodin 

 

Projednáno : 
 

1. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 7/2009. Rozpočtovým opatřením 

č.7/2009 je předkládáno ke schválení zvýšení příjmů o částku 200,-Kč (neinvestiční 

přijatá dotace ze státního rozpočtu na přenesenou působnost) a zvýšení výdajů o 

částku 200,-Kč (ostatní osobní výdaje). Zastupitelstvo schvaluje se zpětnou platností 

k 31.12.2009 rozpočtové opatření č. 7/2009 jako vyrovnané  dle paragrafů a poloţek , 

jak bylo předloţeno k projednání.  

Pro : 7   Proti : 0   Zdrţel se : 0  

 

2.  Po bezpřipomínkovém zvěřejnění souhlasí zastupitelstvo se záměrem bezúplatného 

převodu své ideální poloviny vodohospodářského majetku (vodovodní přivaděč 

Ţabovřesky – Jankov - výtlačný řad, čerpací stanice Čakov, vodojem Jankov) a 

s prodejem pozemků u čerpací stanice v Čakově KN 1287/19 a KN st. 239 v KÚ 

Čakov za pořizovací cenu do vlastnictví Jihočeského vodárenského svazu. Výše 

uvedený převod majetku a prodej pozemků je podmíněn souhlasným stanoviskem  

zastupitelstva Obce Jankov s převodem ideální poloviny výše uvedeného 

vodohospodářského majetku ve vlastnictví Obce Jankov. Společnými účastníky 

smlouvy o převodu vodohospodářského majetku (vodovodní přivaděč Ţabovřesky – 

Jankov - výtlačný řad, čerpací stanice Čakov, vodojem Jankov) budou Jihočeský 

vodárenský svaz (nabyvatel) a Obec Jankov s Obcí Čakov (převodci). 

Pro : 7   Proti : 0   Zdrţel se : 0 

 

3. Zastupitelstvo posoudilo nabídky na zpracování - „Územní plán Obce Čakov včetně 

místních částí“ předloţené a zpracované : 

a) Atelier Kobera, Puchmayerova 378, Týn nad Vltavou  

Cenová nabídka s nabídkovou cenou – 426.000,-Kč včetně DPH 

b) Ing.arch. Václav Štěpán, Architektonický atelier Štěpán, Ţiţkova 12, Č.B. 

                         Návrh smlouvy o dílo s nabídkovou cenou – 354.000,-Kč včetně DPH  

              Zastupitelstvo vybralo „Návrh smlouvy o dílo – nabídka“ Ing.arch. Václava Štěpána,  

              Architektonický atelier Štěpán, Ţiţkova 12, České Budějovice za nabízenou cenu.   

              Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby po zpracování a schválení zadání ÚP Obce   

Čakov zajistil zpracování ţádosti v souladu s pravidly o dotaci z grantového          

programu Jihočeského kraje na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí  

              Jihočeského kraje.

Pro : 7   Proti : 0   Zdrţel se : 0 

 

4. Zastupitelstvo se seznámilo s výzvou Stavebního úřadu Č.B. o doplnění projektové 

dokumentace k ţádosti obce o územní rozhodnutí na umístění víceúčelové budovy 



obecního úřadu v místech stávajícího obchodu.  A rozhodlo o pokračování záměru 

doplněním projektové dokumentace k výše uvedené ţádosti na územní rozhodnutí dle 

výzvy stavebního úřadu. 

Pro : 7    Proti : 0    Zdrţel se : 0 

 

5. Na základě ţádosti ZD „Skalka“ se sídlem v Lipí o stanovisko obce k zamýšlenému 

záměru směny pozemku KN 1515/1 v k.ú. Čakov, zastupitelstvo konstatuje, ţe výše 

uvedený pozemek je územním plánem řešen jako plocha pro zemědělské 

obhospodařování – louka. Zastupitelstvo rozhodlo poţádat ZD „Skalka“ se sídlem 

v Lipí, aby při směně výše uvedeného pozemku upřednostnilo Obec Čakov, aby tato 

měla vliv na případné vyuţití a nakládání s pozemkem v letech budoucích. Dále 

zastupitelstvo rozhodlo poţádat ZD „Skalka“ se sídlem v Lipí o převod – směnu 

pozemku  TTP KN 1515/2 v k.ú. Čakov, který je fakticky vyuţíván jako část zahrady 

MŠ. 

Pro : 6    Proti : 0   Zdrţel se : 1- ing. Prener 

 

 

 

     

Konec:  20 : 00 hodin 

 

Zapisovatel :  Ing. Petra Kuklová   

    

Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener 

        
Ověřovatelé:    Mgr. Radek Tušl                                 Ing. Milan Vlk 

                           

         Marcela Puchingerová           Burda František 

 

 Blaţena Petráchová 


