
Zápis č. 15/16 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 27. 12. 2016 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová  Daniel Peterka, Petr Jílek, Ing. Ladislav Prener, 

Michal Ivana 

 

Omluven:            Milan Vlk,  Jan Dušák  

   

Hosté:                          

 

Začátek:  9:00 hodin 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 5 

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

bude Daniel Peterka a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové 

zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele. 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání: 

 Rozpočtové provizorium na 2017 

 Dopis starostky z OÚ Dubné ohledně kapacity ZŠ Dubné a její přístavby 

 Návrhy na projekty pro podání žádostí do grantových programů Jihočeského 

kraje vypisovaných od 2.1.do 13.1.2017 

 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku obce v souvislosti s opravou 

propustku na Holubovské Baště 

 Diskuse a různé.  

Změny a doplnění do programu: 

 Změna usnesení č.98/14/2016, projekt doplnění dětského hřiště 

Pro:  5  Proti:   0     Zdržel se: 0  
  

3. Rozpočtové provizorium na 2017 

Starostka informovala zastupitelstvo, že zveřejnění návrhu na hospodaření obce v 

prvním čtvrtletí roku 2017 dle rozpočtového provizoria proběhlo bez připomínek. 

 

Usnesení č. 105/15/2016: 

Zastupitelstvo schválilo po bezpřipomínkovém zveřejnění návrh na hospodaření 

obce v prvním čtvrtletí roku 2017 dle rozpočtového provizoria následovně: 

výdaje leden 2017 – 500.000 Kč, výdaje únor 2017 – 500.000 Kč, výdaje březen 

2017 -  500.000 Kč. Výdaje prvního čtvrtletí roku 2017 činí celkem 1.500.000 Kč. 

 Pro: 5  Proti:  0   Zdržel se:   0   

 

4. Dopis starostky z OÚ Dubné ohledně kapacity ZŠ Dubné a její přístavby 

Starostka informovala zastupitele o poskytnutých doplňujících podkladech a 

stanovisku starostky obce Dubné. O celé záležitosti byla znovu vedena rozprava. 

 

Usnesení č. 106/15/2016: 

Zastupitelstvo žádost Obce Dubné projednalo, souhlasí s udržením školského 

obvodu a se spolufinancováním nutných doložených nákladů, spojených 

s realizací projektu přístavby školy dle počtu dětí s trvalým pobytem v obci 

Čakov, které do školy v Dubném nastoupí každý rok k 1.9.,  a to předběžně v 

hrubých odhadech při obdržení dotace 2.000,-Kč /na žáka/rok k 1.9. , a i 

v případě neobdržení dotace 8.500,-Kč/žáka/rok k 1.9 po dobu patnácti let. 

Zastupitelstvo však nadále trvá na poskytnutí doplňujících informací 

požadovaných v usnesení č. 94/14/2016. 

Pro: 5  Proti:  0   Zdržel se:   0   

 



5. Návrhy na projekty pro podání žádostí do grantových programů Jihočeského 

kraje vypisovaných od 2.1.do 13.1.2016 

Starostka seznámila zastupitelstvo s první částí vypisovaných grantových programů 

Jihočeského kraje na rok 2017, kde je nutné podat žádost o dotaci do 13.1.2017 a dále 

s návrhy projektů, které by mohly být realizovány z těchto dotačních programů. 

 

Usnesení č. 107/15/2016 

Zastupitelstvo schválilo podání žádostí o dotaci na následující projekty, pokud 

budou splňovat podmínky grantového programu: 

1) Podání žádosti o poskytnutí dotace na pořízení DA pro JSDHO dle 

grantového programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných 

hasičů obcí Jihočeského kraje, 

2) Podání žádosti o poskytnutí dotace na kulturní akce Čakovská pouť a 

Čakovské prkno z grantového programu Podpora kultury, 

3) Podání žádosti o poskytnutí dotace na malé sportovní a kulturní akce 

pořádané obcí Čakov (nohejbalový turnaj, minicyklozávod, dětský den,  

lampionový průvod, apod.) dle možností grantových programů Podpora 

sportu, Jižní Čechy pohodové, nebo Podpora práce s dětmi a mládeží, 

4) Podání žádosti o poskytnutí dotace na další etapu rekonstrukce fary 

z grantového programu Kulturní dědictví, Nemovité kulturní památky, 

5) Podání žádosti o poskytnutí dotace na obnovu zvoniček a křížku se studánkou 

na konci obce Čakov z grantového programu Kulturní dědictví – Obnova 

drobné sakrální architektury. 

Pro: 5  Proti:  0   Zdržel se:   0   

 

6. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku obce v souvislosti s opravou 

propustku na Holubovské Baště 

Starostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 

obce Čakov parc. č. 690/3  v souvislosti s plánovanou opravou propustku na 

Holubovské Baště, zaslaný Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje.  

       

            Usnesení č. 108/15/2016 

Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o právu provést stavbu na pozemku obce 

Čakov parc. č.690/3  mezi obcí Čakov a Správou a údržbou silnic Jihočeského 

kraje a pověřuje starostku jejím podpisem.  

Pro: 5  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

7. Změna usnesení č. 98/14/2016 - Projekt doplnění dětského hřiště v Čakovci a v 

Čakově, podání dotace na MMR 

Starostka předložila zastupitelstvu přepracovaný návrh na doplnění dětských hřišť 

v Čakovci a  v Čakově v souvislosti s možností podat žádost do 31.12.2016 o dotaci 

na MMR a zdůvodnila nutnost změny přijatého usnesení č. 98/14/2016.  

 

Usnesení č. 109/15/2016: 

Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č.98/14/2016, a to takto: 

Zastupitelstvo vedlo rozpravu o návrhu a rozhodlo o podání žádosti o dotaci 

s vlastním podílem obce do 142 000 Kč . 

 Pro:   5  Proti: 0   Zdržel se: 0   

 

8. Informace o zrušení úředních hodin z důvodu dovolené 
Starostka informovala zastupitelstvo o záměru čerpání dovolené v termínu  od 28. – 

30.12.2016 a navrhuje  z těchto důvodů uzavření obecního úřadu včetně zrušení úředních 

hodin.  

 

Usnesení č. 110/15/2016: 

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a souhlasí se zrušením úředních hodin z tohoto 

důvodu a uzavření obecního úřadu.  

  Pro:   5  Proti: 0   Zdržel se: 0 



 

 

9. Diskuze, různé  
   

Možný další termín příštího zastupitelstva  19.1.2016 

 

 

Konec:  10:30 hod. 

 

 

Zapisovatel: D. Peterka 

 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

 

Ověřovatelé:        Michal Ivana 

 

 

Petr Jílek 

 

 

Ing. Ladislav Prener 

 
 


