
Zápis č. 19/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 21. 10. 2013 

 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

 

Přítomní zastupitelé: Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Ing. Vlk Milan, Bc. Dušák Jan, 

Ing. Petrách Filip, Ph.D., Jana Jabůrková       

 

Omluven:   

  

 

Hosté:     Mgr. Radek Tušl 

 

 

Začátek: 19:00 hodin 

 

 

Projednáno: 

 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že jsou přítomni 

šest 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 seznámila přítomné s programem jednání: 

 

 Vyúčtování provozování vodovodu za rok 2012 firmou ČEVAK 

 Projednání žádosti o připojení na vodovod manželů Tesařových 

 Projednání a odsouhlasení dodatečných požadavků a připomínek 

k územnímu plánu 

 Ukončení akce Oprava obecních komunikací 

 Smlouva o poskytnutí dotace na prostředky z grantového programu 

obnovy venkova Jihočeského kraje 

 Stanovení výše stravného pro okrskovou volební komisi  

 Odsouhlasení likvidace elektrických kamen z knihovny v Čakovci 

 Informace o přistavení kontejneru na objemný opad 

 Termíny a předběžný program kulturních akcí do konce roku 2013 

 Diskuze a různé 

    

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledným vyúčtováním všech položek výpočtu cen 

pro vodné od firmy ČEVAK dle provozovatelské smlouvy. Obec Čakov si vyžádala 

detailní rozbor k některým nejasným položkám a tímto rozborem bylo zjištěno, že obci 

byla do kalkulace započtena balená voda pro slavnosti 750 let, která však obci byla 

nabídnuta jako sponzorský dar. Původně tedy za rok 2012 byly skutečné náklady 

použité pro výpočet vodného nižší než kalkulované a byl tedy vytvořen zisk ve výši 

17.284 Kč, který bude ještě zvýšen o neoprávněně započtené náklady ve výši 3.425,85 

Kč. Zastupitelstvo souhlasí s tímto výsledkem a pověřuje starostku podpisem 

opraveného vyúčtování. Takto vzniklé vypořádání bude poté uhrazeno firmou 

ČEVAK obci na účet a bude využito v tomto roce na opravu vodovodních šoupat dle 

aktuálního plánu investic. 

Pro: 6      Proti:   0     Zdržel se: 0 

 



4. Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Tesařových čj. 245/2013 o vyjádření 

souhlasu s napojením na vodovodní řád v majetku obce provozovaný firmou ČEVAK 

v rámci zřízení vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 1317/6 v k.ú. Čakov u 

Českých Budějovic, který je v majetku manželů Tesařových. Zastupitelstvo souhlasí s 

napojením na vodovodní řád v majetku obce za podmínek stanovených 

provozovatelem vodovodu firmou ČEVAK a bude uzavřena smlouva o zřízení věcného 

břemene. 

Pro: 6      Proti:   0     Zdržel se:  

 

5. Zastupitelstvo projednalo dodatečné požadavky k návrhu územního plánu vzhledem k 

připomínkám a námitkám při veřejném projednání. Zastupitelstvo požaduje doplnit do 

textové části návrhu územního plánu ještě následující: 

a) zřízení služebního bytu jako součást provozního objektu určeného pro zájmový 

chov daňků, jelenů a muflonů za podmínky, že užitková plocha bytu nepřesáhne 

1/3 užitkové plochy provozního objektu, jako podmíněného přípustného využití 

v pastevním areálu pana Mikeše 

b) na pozemcích pastevního areálu sousedících se zastavěným územím obce t.j. s 

plochou bydlení (vč. provozního objektu se služebním bydlením)  a  s plochou 

rekreace (samostatné zahrady) bude omezen volný pohyb zvěře v  min. vzdálenosti 

5m od parcelních hranic uvedených ploch. Nesouhlas.  

Bude pouze požadováno dodržení zákonných hygienických a veterinárních limitů. 

c) Holubovská Bašta – požadujeme doplnění 1 RD v Holubovské Baště na plochu pro 

bydlení B6 – 2 RD, B8 – 4 RD, B17 – 1 RD. 

Tímto usnesením zastupitelstva se ruší předchozí usnesení zastupitelstva č.3 ze zápisu 

12/2013 ze dne 17.6.2013 

Pro: 6      Proti:   0     Zdržel se:  

  
6. Zastupitelstvo bylo seznámeno s realizací akce „Oprava místních komunikací“, která je 

již těsně před dokončením. V průběhu realizace došlo k upřesnění a změně některých 

oprav – především zvětšení rozsahu oprav na návsi v Čakovci ruční pokládkou 

asfaltové balené směsi oproti původní nabídce za celkovou cenu 354.840,-_Kč. Dále 

byly provedeny menší výspravy, včetně výsprav velkých děr části neasfaltové místní 

komunikace na Holubovské Baště, tryskovou metodou firmou Kraton. V rámci oprav 

bude ještě opraven nástup u zastávky ve vsi, avšak kvůli neschválení dopravního 

inspektorátu nedojde o plánované realizaci stavby chodníku na protější straně 

křižovatky. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem přesunu volných prostředků z §2221 

Provoz veřejné silniční dopravy pol. Opravy a udržování na §2212 Silnice položka 

Opravy a udržování v příštím rozpočtovém opatření.  

Pro: 6        Proti:  0       Zdržel se: 0 

 

7. Starostka seznámila zastupitele se zněním smluv o poskytnutí účelové dotace v rámci 

programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 na akce „Oprava místních 

obecních komunikací“ a Výměna otopného systému obecní knihovny v Čakovci. 

Zastupitelstvo smlouvu schválilo a pověřilo starostku jejím podpisem. 

Pro: 6         Proti:  0       Zdržel se: 0 

 

8. Starostka informovala zastupitele o složení okrskové volební komise pro Volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 25. a 26. října 

2013. Komise byla stanovena dle zákona starostkou obce a je  šestičlenná.  

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí a schvaluje výši stravného pro každého 



člena okrskové volební komise na základě zákona a platné legislativy ve výši 

64Kč/osobu a den. Toto stravné bude vyúčtováno z dotace na volby zaslané Obci 

Čakov Jihočeským krajem.  

 

9. Zastupitelstvo odsouhlasilo demontáž a likvidaci akumulačních kamen z obecní 

knihovny v Čakovci a realizací celé akce pověřilo zastupitele J. Dušáka. 

Pro: 5         Proti:  1       Zdržel se: 0 

 

10. Dále byl zastupitelstvu upřesněn termín přistavení kontejneru na velkoobjemový a 

nebezpečný odpad. Kontejner bude k využití pro všechny občany ze správního obvodu 

obce ve dnech 1., 2. a 3. 11. 2013. Oznámení o přistavení kontejneru bylo již vyvěšeno 

na úřední desce a bude oznámeno i místním rozhlasem. 

11. Zastupitelstvo odsouhlasilo termíny a předběžný program kulturních akcí do konce 

roku 2013: 

9.11.2013 –Slavnost dýní spojená s lampionovým průvodem ve spolupráci s MŠ Čakov 

24.11.2013 – Setkání seniorů 

30.11.2013 - Rozsvěcení vánočního stromu  

20.12.2013 – Vánoční koncert 

 Pro: 6         Proti:  0       Zdržel se: 0 

 

Konec:  21:00  hod. 

 

 

Zapisovatel:        Jan Dušák 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová  

 

 

Ověřovatelé: Jiří Postl 

 

 

Ing. Milan Vlk 

 

 

Ing. Filip Petrách, Ph.D. 

 

 

Jana Jabůrková 


