
Zápis č. 15/15 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 19.11. 2015 

 
Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Petr Jílek, Ing. Ladislav Prener, Michal 

Ivana, Tomáš Jabůrek 

 

Omluven:             Bc.Jan Dušák 

   

Hosté:                          p. Voves       

Začátek:  19:00 hodin 

 

Projednáno: 

 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 6 

zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že zapisujícím bude 

Milan Vlk a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo 

předsedajícího a zapisovatele. 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání: 

 

 Návrh veřejnoprávní smlouvy na neinvestiční dotace na školská zařízení ZŠ a MŠ Dubné 

 Kalkulace ceny vodného od provozovatele vodovodu na rok 2016 

 Návrh smlouvy na poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova 

Jihočeského kraje 

 Informace o dokončení akce Stavební úpravy budovy bývalé fary – II etapa   

 Záměry pro žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje na rok 2016 

 Záměr pořízení interaktivní tabule z dotace POV Jihočeského kraje v rámci svazku DSO 

Blanský les 

 Diskuze o dalších záměrech a projektech Obce Čakov na rok 2016 

 Různé 

 
 

 Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program a jeho úpravy. 

 Pro:  6   Proti:   0     Zdržel se: 0 

  
3. Návrh veřejnoprávní smlouvy na neinvestiční dotace na školská zařízení ZŠ a MŠ Dubné 

Starostka předložila zastupitelstvu návrh veřejnoprávní smlouvy na neinvestiční dotace na 

školská zařízení ZŠ a MŠ Dubné od obcí ve školském obvodu ZŠ Dubné zaslané Obcí Dubné. 

 Usnesení č. 97/15/2015 

Zastupitelstvo smlouvu projednalo, schvaluje ji a pověřuje starostku jejím podpisem. 

       Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

4. Kalkulace ceny vodného od provozovatele vodovodu na rok 2016 

Starostka předložila zastupitelstvu  skutečný vývoj nákladů 1. – 9. měsíce roku 2015 

provozování vodovodu  a návrh vývoje nákladů nákladů včetně kalkulace vodného pro 

rok 2016 dodané provozovatele vodovodu firmou ČEVAK, a.s..  Na základě této 

kalkulace a vydané vyhlášky č. 3/2008 o úhradě vodného ve dvousložkové formě 

projednalo zastupitelstvo návrh kalkulace dvousložkové ceny vodného pro Obec 

Čakov na rok 2016. Pro rok 2016 byla zkalkulována shodná cena odsouhlasená taktéž 

v roce 2015 tj.  33,97 Kč/m
3
 – pohyblivá složka, pevná složka - 352,-Kč/vodoměrné 

místo o průtoku do 2,5 m
3
/H, 1431,-Kč/vodoměrné místo o průtoku do 6 m

3
/H. Ceny 

jsou uvedeny bez DPH, v kalkulaci je počítáno s platnou  DPH ve výši 15%. 
Usnesení č. 98/15/2015    

Zastupitelstvo návrh projednalo a odsouhlasilo kalkulaci ceny vodného pro rok 2016 ve stejné 

výši jako v roce 2015 dle předloženého návrhu, a to 33,97 Kč/m
3
 – pohyblivá složka, 

pevná složka - 352,-Kč/vodoměrné místo o průtoku do 2,5 m
3
/H, 1431,-Kč/vodoměrné 

místo o průtoku do 6 m
3
/H. 

      Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 



 

5. Návrh smlouvy na poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova 

Jihočeského kraje pro rok 2015 č. SDO/OREG/500/15 

Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem  smlouvy na poskytnutí investiční dotace ve výši 

150.000,-Kč dle Pravidel Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 na akci 

“Rekonstrukce sociálního zařízení mateřské školy v budově MŠ a OÚ Čakov – II Etapa, parc. 

č. 40 k.ú. Čakov u Českých Budějovic.        

Usnesení č. 99/15/2015    

Zastupitelstvo návrh projednalo, odsouhlasilo a pověřilo starostku podpisem smlouvy 

v předloženém znění. 

            Pro: 6 Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

6. Informace o dokončení akce Stavební úpravy budovy bývalé fary – II etapa   

Starostka informovala zastupitele o ukončení investiční akce „Stavební úpravy budovy bývalé 

fary – II etapa. V rámci akce byly provedeny následující práce – demontáž stávajícího 

cihelného náspu, demontáž povrchu podlah  v přízemí a sklepě, uložení dlažby na palety dle 

závazného stanoviska Odboru památkové péče, vykopání podlah v přízemí, uložení izolačních  

trubek proti vlhkosti a radonu, obkopání objektu a položení izolačních trubek a svodů proti 

vlhkosti, uložení zemnícího pásku pro hromosvod, aplikace paropropustné, ale voděodolné 

izolační stěrky na základy budovy– první část opatření na odvlhčení objektu, provedení 

průrazů ve sklepě pro odvedení případné přebytečné vody a příprava pro zdravotní instalaci a 

technické zázemí budovy, otlučení nesouvislých zasolených vrstev omítek dle potřeby cca do 

1,5m výšky v přízemí, provedení zásypu hrubým štěrkem v projektované výši uvnitř i vně 

budovy, úprava venkovního terénu, odvoz přebytečné suti. Tyto práce byly provedeny 

v celkové výši 420.537,-Kč. Na tuto etapu oprav byl ministerstvem kultury poskytnut účelový 

finanční příspěvek ve výši 150.000,-Kč.  

Usnesení č. 100/15/2015 
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a schvaluje proplacení faktur v této výši a nutnou 

rozpočtovou změnu, která bude spojená se zaúčtováním proplacených výdajů ve výši 

420.537,- a s příjmem dotace ve výši 150.000,-Kč. 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

7. Záměry pro žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje na rok 2016 – návrhy a diskuze 

Starostka seznámila zastupitelstvo s pravidly a možnostmi podat žádost o dotaci do programu 

obnovy venkova Jihočeského kraje. Zastupitelstvo vedlo rozpravu nad možnými návrhy na 

projekty, které by byly zrealizovatelné z Programu obnovy venkova na rok 2016. Rozhodnuto 

o konkrétních záměrech bude na příštím zasedání zastupitelstva. 

 

8. Záměr pořízení interaktivní tabule z dotace POV Jihočeského kraje v rámci svazku DSO 

Blanský les 

Starostka seznámila zastupitelstvo s rozhodnutím svazku obcí Blanský les, že chystaný projekt 

POV svazku na rok 2016 se bude týkat pořízení interaktivních tabulí do ZŠ a MŠ, dále 

starostka předložila zastupitelstvu nezávaznou cenovou kalkulaci tří variant interaktivní 

učebny. Výše dotace je max. 60 %.  

Usnesení č. 101/15/2015 

Zastupitelstvo souhlasí s připojením Obce Čakov do projektu DSO Blanský les a s pořízením 

interaktivní tabule pro MŠ v Čakově za výše uvedených podmínek.    

Pro: 0  Proti: 5   Zdržel se: 1 

 

9. Diskuze o dalších záměrech a projektech Obce Čakov na rok 2016 

Zastupitelstvo projednalo několik návrhů plánovaných projektů na rok 2016. Při 

jednání nedošlo k dohodě zastupitelstva a v jednání se bude pokračovat na příštím 

zasedání zastupitelstva. 
 

10. Různé : 

a. Informace o změně trasy autobusového spoje 3200907 

Na  jednání v pátek 6.11.2015 se zástupci ČSAD Jihotrans a JIKORD, s.r.o. bylo na základě 

argumentů ze strany firmy Jikord a ČSAD Jihostrans dohodnuto následující: 

1) Autobusové spoje č.320090 12odjezd Čakov, Čakovec rozcestí :56 a č. 320091 15 příjezd: 

Čakov, Čakovec rozcestí 13:19, budou po schválení licence a změně trasy zajíždět do 

zastávky Čakovec náves 



2) Bohužel autobusový spoj č. 320090 7 příjezd Čakov 15:20 hod není možné z důvodu 

zvýšení cenové hladiny jízdného pro mnohem vyšší počet cestujících z Jankova a 

Holašovic změnit trasu ve prospěch max. 3 cestujících z Čakovce. Trasa tohoto spoje 

zůstane tedy stejná s možností slevy na jízdném po nahlášení řidiči , že cestující jede do 

Čakovce s přestupem. 

Usnesení č. 102/15/2015 

Zastupitelstvo schválilo projednanou dohodu a pověřilo starostku následným schválením 

potřebných dokumentů ve výše uvedeném rozsahu 

Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

Příští zastupitelstvo 10.12. 2015, 19:00 hod. 

 

Konec:  21:30 hod. 

 

 

Zapisovatel: Ing. Milan Vlk                  

 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

 

Ověřovatelé:  

    

 

Petr Jílek 

 

 

Ing. Ladislav Prener 

 

 

Michal Ivana 

 

    

Tomáš Jabůrek 


