
Zápis č. 18/09 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov  ze dne 5. 10.  2009  

 

 

Místo konání : kancelář  OÚ Čakov 

 

Přítomní  zastupitelé: Ing.Ladislav Prener ,  Mgr. Radek Tušl,  František Burda, Marcela  

Puchingerová, Ing. Milan Vlk,  Blaţena Petráchová, Ing.Petra 

Kuklová 

Omluven :  

Hosté :         
  

Začátek: 18:00 hodin 

 

Projednáno :  
 

1. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 2 a 3/2009. Rozpočtovým opatřením č. 2 

a 3/2009 je předkládáno ke schválení sníţení příjmů o částku 123.183,-Kč a sníţení 

výdajů o částku 789.265,-Kč. Z výše uvedeného vyplývá, ţe k vyrovnanosti stran 

rozpočtu bude dle rozpočtového opatření č. 2 a 3/2009 pouţita poloţka 8115 (změna stavu 

krátkodobých peněţních prostředků, tj. bude tvořena rezerva  na běţném účtu obce) 

částkou 666.082,-Kč. Zastupitelstvo schvaluje se zpětnou platností k 30.9.2009 

rozpočtové opatření č. 2 a 3/2009  dle paragrafů a poloţek , jak bylo předloţeno 

k projednání.  

Pro : 7   Proti : 0   Zdrţel se : 0 

 

2. Zastupitelstvo s ohledem na znění zákona 183/2006 Sb. § 188 odst. 1)  

schvaluje : 

 

a) návrh starosty k pořízení územního plánu Obce Čakov 

z vlastního podnětu dle § 44 odst. a) zákona 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to pro 

celé správní území Obce Čakov 

b) pořizovatele územního plánu Obce Čakov, kterým bude na 

ţádost Obce Čakov v souladu s § 6 odst. 1) stavebního 

zákona Magistrát města České Budějovice, odbor 

územního plánování a architektury 

     určuje : 

a) zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování 

územního plánu Obce Čakov dle § 47 odst. 1), § 47 odst. 4), § 49 

odst. 1) a § 53 odst. 1) stavebního zákona p. Ing. Ladislava Prenera, 

starostu obce 

 

     ukládá p. Ing. Ladislavu Prenerovi, starostovi obce : 

a) zaslat pořizovateli ţádost o zajištění pořízení územního plánu Obce 

Čakov 

b) zajistit uzavření smlouvy s  projektantem územního plánu Obce 

Čakov  Ing. arch. Václavem Štěpánem, Ţiţkova 12, České 

Budějovice 

 

Pro : 7   Proti : 0   Zdrţel se : 0 

 



 

 

 

Konec:   19:30 hod. 

 

Zapisovatel :    Ing. Petra Kuklová  

 

Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener          

 

Ověřovatelé:    Mgr. Radek Tušl                                 Marcela Puchingerová 

 

 František Burda                                  Ing. Milan Vlk 

 

 Blaţena Petráchová 


