
Zápis č. 7/10 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov  ze dne 12. 4.  2010  

 

Místo konání : OÚ Čakov 

   

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

                                    Kuklová , František Burda, Puchingerová Marcela, Blažena Petráchová 

 

Hosté :   

  

Omluven:   
 

Začátek: 18:00 hodin 

 

Projednáno : 

 

1. Starosta jmenoval, dle § 14e odst. 7 zákona  247/1995 Sb., o volbách do  Parlamentu 

České republiky v platném znění,  zapisovatelem okrskové volební komise pro volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. a  29. května 

2010 paní Mgr. Renatu Tušlovou. Zastupitelstvo jmenování uvedeného zapisovatele bere 

na vědomí.   

Pro : 7  Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

2. Zastupitelstvo odsouhlasilo vnitřní směrnici ze dne 9.4. 2010 upravující účtování 

některých nákladových položek, posuzovaných z hlediska jejich pravidelnosti. 

Pro : 7   Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

3. Zastupitelstvo posoudilo žádost čj.: 115/2010 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo 

les na pozemku  žadatelů KN 1285/4 v k.ú. Čakov.  Kácení dřevin dle žádosti (1 ks dubu) 

se povoluje a podmínky kácení budou stanoveny rozhodnutím, které bude vydáno 

Obecním úřadem Čakov. Na pozemku KN 1285/4 v k.ú. Čakov  bude žadatelem 

provedena náhradní výsadba 2 ks listnatých dřevin.  

Pro : 4  Proti : 3   Zdržel se : 0 

 

4. Zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním humanitární sbírky pro „Diakonii Broumov“ a to 

v uvedených termínech : 

 v  Čakově  dne 4. června 2010  od 18 do 19 hod. ve volební místnosti (Čakov 10) 

 v  Čakovci dne 4. června 2010 od 18 do 19 hod. do chodby místní knihovny 

(Čakovec 15) 

      Zastupitelstvo ukládá starostovi , aby letákem Diakonie Broumov do 23.4. 2010 výše 

      uvedené termíny zveřejnil společně s uvedením sbíraných věcí. 

Pro : 7   Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

5. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o uvolnění postu účetní Obce Čakov. Místo 

účetní  bude uvolněno, dle nástupu nové účetní, v termínu od 1.7.2010 nejpozději však 

k 31.8.2010. Z výše uvedeného vyplývá, aby zastupitelstvo obce zajistilo v uvedeném 

termínu nové obsazení místa účetní pro Obec Čakov.  

Pro : 7   Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

6. Na základě nové nabídky a po bezpřipomínkovém zvěřejnění souhlasí zastupitelstvo s 

prodejem svého podílu vodohospodářského majetku (vodovodní přivaděč Žabovřesky – 

Jankov - výtlačný řad za cenu 520.430,- Kč z toho podíl 260.215,- Kč pro Obec Čakov, 

 



 

čerpací stanice Čakov - kupní cena 14.150,- Kč, vodojem Jankov) a s prodejem pozemků 

u čerpací stanice v Čakově KN 1287/19 a KN st. 239 v KÚ Čakov za cenu 12.390,- Kč do 

vlastnictví Jihočeského vodárenského svazu. Výše uvedený prodej majetku a pozemků je 

podmíněn souhlasným stanoviskem  zastupitelstva Obce Jankov s prodejem svého podílu  

výše uvedeného vodohospodářského majetku ve vlastnictví Obce Jankov. Účastníky 

smluv k prodeji vodohospodářského majetku (vodovodní přivaděč Žabovřesky – Jankov - 

výtlačný řad, čerpací stanice Čakov, vodojem Jankov) budou Jihočeský vodárenský svaz 

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

Pro : 7   Proti : 0   Zdržel se : 0 

 

 

Konec:  19 : 30 hodin 

 

 

Zapisovatel :  Ing. Petra Kuklová   

    

Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener 

        
Ověřovatelé:    Mgr. Radek Tušl                                 Ing. Milan Vlk 

                           

         Marcela Puchingerová           Burda František 

 

 Blažena Petráchová 


