
Zápis č. 14/15 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 29.10. 2015 

 
Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Jan Dušák, Petr Jílek, Ing. Ladislav 

Prener, Michal Ivana, Tomáš Jabůrek 

 

Omluven:              

   

Hosté:                          p. Voves, Mgr. Radek Tušl 

       

Začátek:  19:00 hodin 

 

Projednáno: 

 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 7 

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 navrženým zveřejněným programem jednání: 

 

 Dodatek ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy bývalé fary čp.20“, informace o průběhu  

prací, nutné vícepráce 

 Návrh na převod prostředků z dotačního účtu v ČNB na spořící bonusový účet o KB a.s., a 

schválení takto vzniklé rozpočtové změny, informace o možných spořících produktech 

KB, informace o aktualizaci běžného účtu v KB, a.s. 

 Další návrhy znaku a vlajky Obce Čakov 

 Návrh na změnu dohodnutého pravidelného termínu konání zastupitelstva  

 Těžba v obecním lese v důsledku sucha, způsob vyčištění a probírky stromů a keřů podél 

místní komunikace Čakov -  samota Borovka  

 Návrh na změnu termínu pravidelného Setkání seniorů 

 Diskuze o kácení některých nebezpečných stromů ve správním obvodu obce – nabídka na 

kácení těchto stromů  firmou T. Bílek, Křemže – Chlumeček 10 

 Nabídka na studii povodňových průtoků VRV, a.s. 

 Různé  

Doplnění programu: 

 Návrh seznamu pozvaných na setkání seniorů 

 

 

 Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program a jeho úpravy. 

 Pro:  7   Proti:   0     Zdržel se: 0 

  
3. Dodatek ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy bývalé fary čp.20“, informace o průběhu  

prací, nutné vícepráce 

Starostka informovala zastupitele o průběhu prací při druhé etapě rekonstrukce objektu bývalé 

fary. Seznámila zastupitele s dodatkem ke smlouvě na nutné vícepráce, které nebyly v původní 

nabídce a vznikly až v průběhu realizace. Dále byla vedena rozprava o postupu při 

rekonstrukci 2ks kachlových kamen, kvůli nutnosti vykopání podlah pod kamny.  

 Usnesení č. 88/14/2015 

Zastupitelstvo schvaluje vícepráce ve výši 25.735,-Kč a pověřuje starostku podpisem dodatku 

ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy bývalé fary čp. 20“ na vícepráce v této výši. Dále 

rozhodlo o provedení odborné demontáže měšťanských kachlových kamen dle závazného 

stanoviska OPP MM České Budějovice a o odstranění kuchyňského sporáku z důvodů 

vysokého poškození a příliš vysokých nákladů na jeho zpětnou rekonstrukci 

       Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

4. Návrh na převod prostředků z dotačního účtu v ČNB na spořící bonusový účet o KB a.s., 

a schválení takto vzniklé rozpočtové změny, informace o možných spořících produktech 

KB, informace o aktualizaci běžného účtu v KB, a.s. 



Starostka předložila zastupitelstvu k projednání návrh na převod prostředků ve výši 700.000,-

Kč z dotačního účtu v ČNB na spořící bonusový účet o KB a.s., a schválení takto vzniklé 

rozpočtové změny. Dále bylo zastupitelstvo informováno o aktualizaci stávajícího běžného 

účtu u KB a o aktuálních stavech a podmínkách na účtech obce a dalších možnostech uložení 

naspořených prostředků, které KB, a.s. poskytuje.  

Usnesení č. 89/14/2015    

Zastupitelstvo návrh projednalo a odsouhlasilo převod prostředků ve výši 700.000,-Kč z 

dotačního účtu obce Čakov v ČNB na spořící bonusový účet obce Čakov u KB a.s., a 

schválilo takto vzniklou rozpočtovou změnu. Dále rozhodlo, že naspořené prostředky budou 

dále uloženy na bonusovém spořícím účtu obce Čakov. 

      Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

5. Další návrhy znaku a vlajky Obce Čakov  
Starostka seznámila zastupitelstvo s dalšími návrhy pana Romana Klimeše na znak a vlajku 

Obce Čakov. O návrzích byla vedena rozprava.        

Usnesení č. 90/14/2015    

Zastupitelstvo rozhodlo o dopracování návrhů, aby bylo možné návrhy předložit k vyjádření 

veřejnosti. 

            Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

6. Návrh na změnu dohodnutého pravidelného termínu konání zastupitelstva  

Zastupitelstvo znovu diskutovalo o  návrhu zastupitele p. Michala Ivany na změnu 

pravidelného pondělního termínu konání zastupitelstva obce na čtvrtek nebo pátek, protože 

z pracovních důvodů je od pondělí do středy mimo republiku a nemůže tudíž se účastnit 

zasedání zastupitelstva v těchto dnech. 

Usnesení č. 91/14/2015    

Zastupitelstvo schvaluje pravidelná konání zastupitelstva na čtvrtek. 

Pro: 6  Proti: 1   Zdržel se: 0 

 

7. Těžba v obecním lese v důsledku sucha, způsob vyčištění a probírky stromů a keřů podél 

místní komunikace Čakov -  samota Borovka  

Místostarosta společně se starostkou informovali zastupitele o plánované ještě další těžbě 

v obecním lese v důsledku sucha, která proběhne v listopadu v objemu cca 20m3. Dále bylo 

zastupitelstvo informováno o možných postupech při vyčištění a probírce stromů a keřů podél 

místní komunikace Čakov – samota Borovka. O předložených návrzích byla vedena rozprava. 

Usnesení č. 92/14/2015    

Zastupitelstvo schvaluje těžbu v obecním lese. Vyzdravené dřevo bude nabídnuto dle 

pořadníku. 

Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Usnesení č. 93/14/2015    

V postupu vyčištění a probírce stromů a keřů podél místní komunikace Čakov – samota 

Borovka bude postupováno takto: Nejprve budou osloveni majitelé dotčených pozemků 

s požadavkem o vyčištění  a probírku jejich pozemků dle značení (větší část). O postupu 

zbytku plánované těžby a čištění na pozemcích obce bude poté dále rozhodnuto (menší část). 

Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

8. Návrh na změnu termínu pravidelného Setkání seniorů 

Starostka informovala zastupitele o nutnosti změny termínu pravidelného Setkání seniorů 

z neděle 22.11.2015 na sobotu 21.11.2015 od 15:00 hod. Dále byl zastupitelstvu předložen 

seznam pozvaných na setkání seniorů, zastupitelstvo bylo požádáno o jeho úpravy, případné 

doplnění a schválení 

Usnesení č. 94/14/2015 

Zastupitelstvo schvaluje upravený seznam pozvaných seniorů a  změnu termínu konání setkání 

seniorů na 21.11.2015 od 15 hodin.   

Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

9. Diskuze o kácení některých nebezpečných stromů ve správním obvodu obce  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností kácení některých zdravotním stavem ohrožujících 

stromů. Jedná se o lípu u bývalého obchodu a olši u místní komunikace na Zahrádkách. 

Starostka informovala zastupitele o nabídce na toto kácení. Dále bude provedeno odborné 

ošetření větví u lip na Horní Holubovské Baště. 



Usnesení č. 95/14/2015 

Zastupitelstvo rozhodlo o provedení výše uvedených prací. 

Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

10. Nabídka na studii povodňových průtoků VRV, a.s. 

Starostka předložila zastupitelstvu upravenou nabídku zkrácené studie povodňových průtoků 

od VRV, a.s. ve výši 36.784,-Kč. O dalším postupu byla vedena diskuse. 

Usnesení č. 96/14/2015 

Zastupitelstvo rozhodlo o konzultaci nabídky s Povodím Vltavy a s jiným vodohospodářským 

projektantem. 

Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

11. Různé : 

a. Informace o změně trasy autobusového spoje 3200907 

Byla podána žádost na firmu připravující jízdní řády pro dálkovou autobusovou dopravu 

Jihočeského kraje o změnu trasy nakonec tří autobusových linek. O těchto možnostech bude 

vedeno jednání v pátek 6.11.2015 se zástupci ČSAD Jihotrans a JIKORD, s.r.o. 

b. Informace o opravě obecního automobilu Škoda Felicie 

Na obecním automobilu byla provedena nutná údržba a oprava brzd a svodu výfuku aj. ve výši 

4.032,-Kč 

c. Informace o plánované opravě nástupu zastávky ve vsi dle schváleného rozpočtu 

v druhé polovině listopadu 

V termínu od cca 15.11. – 27.11. 2015 bude provedena oprava povrchu nástupního ostrůvku u 

zastávky ve vsi v Čakově. 

 

 

 

Příští zastupitelstvo 19.11. 2015, 19:00 hod. 

 

Konec:  21:30 hod. 

 

 

Zapisovatel: Jan Dušák                  

 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

 

Ověřovatelé: Ing. Milan Vlk 

    

 

Petr Jílek 

 

 

Ing. Ladislav Prener 

 

 

Michal Ivana 

 

    

Tomáš Jabůrek 


