
Zápis č. 1/16 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 21.1.2016 

 
Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Ing. Milan Vlk, Petr Jílek, Tomáš Jabůrek,  

 

Omluven:             Ing. Ladislav Prener , Jan Dušák, Michal Ivana    

   

Hosté:                           p. Voves, Radek Tušl   

Začátek:  19:00 hodin 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 4 

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

Ing. Milan Vlk a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo 

předsedajícího a zapisovatele. 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání: 

 Návrh smlouvy pana Vladimíra Mikeše o právu provést stavbu 

 Návrh podmínek věcných darů pro jubilanty pro rok 2016 

 Návrh na mimosoudní dohodu od advokátní kanceláře PA, zastupující 

římskokatolickou církev 

 Zpráva ČŠI z pravidelné kontroly MŠ Čakov 

 Informace o podaných žádostech do grantových programů Jč. Kraje, další dotační 

příležitosti 

 Diskuse a různé 

Z programu byl vypuštěn bod Zpráva ČŠI z pravidelné kontroly MŠ Čakov, bude projednán 

spolu s návrhem rozpočtu MŠ Čakov na příští rok na příštím zasedání zastupitelstva 

Doplnění do programu: 

 Nabídka společnosti EKO PF na možnost zajištění třídění a svozu potravinářských 

olejů a tuků pro Obec Čakov  

 Oznámení o zrušení úředních hodin od 25.1. – 29.1.2016 

Pro:  4   Proti:   0     Zdržel se: 0  

  

3. Návrh smlouvy pana Vladimíra Mikeše o právu provést stavbu  
Starostka informovala zastupitele, že byly žadatelem panem Mikešem doplněny 

některé požadované informace a podklady související se souhlasem vlastníka pozemků 

Obce Čakov KN parč.č.1578/5 a 14535/7  s výstavbou plotu na chov jelenů, muflonů a 

daňků a s tím souvisejícím podpisem smlouvy o právu provést stavbu. 
Usnesení č. 01/1/2016 

Zastupitelstvo dodané podklady prostudovalo a rozhodlo, že v souvislosti s dodržením 

povinností o nakládání s obecním majetkem vyplývajících zákona o obcích bude před 

schválením obsah smlouvy a povinnosti vyplývající z této smlouvy, případně před jejím 

podpisem projednány s právníkem obce. Rozhodnutí o podpisu smlouvy bylo z těchto 

důvodů odloženo na další zasedání zastupitelstva obce. 

 Pro: 4  Proti: 0   Zdržel se: 0   

 

4. Návrh věcných darů pro jubilanty pro rok 2016 

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení návrh věcných darů pro jubilanty 

s trvalým pobytem v Obci Čakov na rok 2016. Návrh obsahuje následující podmínky 

pro darování věcných darů   a upomínkových předmětů jubilantům, kteří v roce 2016 

oslaví následující jubilea 50, 60, 70 a poté po následujících pěti letech (75, 80, 85, 90, 

95…). Jubilantům bude darován koš v hodnotě 500,-Kč, letecký snímek obce, nebo 

její části,  blahopřání, mužům – kapesní nůž, ženám – květina v hodnotě.   
Usnesení č. 02/1/2016    

Zastupitelstvo návrh projednalo a schválilo s účinností od 1.1.2016. 

  Pro: 4  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 



5. Návrh na mimosoudní dohodu od advokátní kanceláře PA, zastupující římskokatolickou  

církev 
Starostka informovala zastupitele, že obdržela od advokátní kanceláře PA  

(Prague Attorneys) JUDr. Š. Míková a JUDr. M. Jíra, která zastupuje Římskokatolickou 

farnost Čakov, IČO: 65050789, návrh na mimosoudní dohodu , týkající se zpochybnění 

vlastnictví pozemků  parc. č. 41/3 a 151/1 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic ve smyslu 

ustanovení §5 zákona 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

institucemi. Starostka informovala zastupitelstvo, že celou věc postoupila ke zjištění 

oprávněnosti požadavku a informací uvedených v návrhu na mimosoudní dohodu  a 

k projednání dalšího postupu advokátovi Mgr. D. Pohořalovi. O výsledcích a navrhovaných 

možnostech postupu bude zastupitelstvo informováno a poté bude rozhodovat o zvoleném 

postupu. 

          Usnesení č. 03/01/2016: 
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený postup starostky a po projednání informací a 

právníkem navržených možností rozhodne o postupu na příštích zasedáních 

zastupitelstva. 

Pro:   4  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

6. Informace o podaných žádostech do grantových programů Jihočeského kraje 

s ukončením  podání do 15.1.2016 na zastupitelstvem podpořené projekty viz. usnesení č. 

112/16/2015: 

Starostka informovala zastupitele, že byly podány následující žádosti do grantových programů 

Jihočeského kraje dle ze zastupitelstvem schválených a podpořených projektů viz. usnesení 

usnesení č. 112/16/2015, a to: 

Podpora kultury – Čakovská Pouť  a Čakovské prkno 

Objekty kulturního dědictví – drobná sakrální architektura – oprava zvoniček v Čakovci a na 

Holubovské baště 

Kulturní památky – Rekonstrukce fary – etapa IV 

Podpora sportu - oprava, výměna dřevěného hrazení hřiště, pořízení branek na házenou, 

Podpora sportu – nohejbalový turnaj 

Podpora sportu – májový minicyklozávod 

Dále z důvodů nevyhovění požadavkům programu nebyly podány žádosti na tyto 

zastupitelstvem podporované záměry: 
Rozvoj venkova a krajiny: Opatření Podpora obnovy a výstavby vodohospodářské 

infrastruktury – Část hlavního kanalizačního řádu v obci Čakov – I. Etapa – nepodáno, 

nevyhovuje podmínkám programu 

Podpora práce s dětmi a mládeží -  Akce pro děti na rok 2016 – seriál naučných 

přednášek pro děti a dospělé, minicyklozávod, dětský den, pohádkový les, lampionový 

průvod – podáno v jiných grantech,  zde nepodáno,  nevyhovuje podmínkám programu 
Objekty kulturního dědictví – drobná sakrální architektura – oprava zvoniček v Čakovci a na 

Holubovské baště - nepodáno  nevyhovuje podmínkám programu 
Kulturní památky – Rekonstrukce fary – etapa IV – nepodáno, nevyhovuje podmínkám 

programu . Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 
7. Nabídka společnosti EKO PFs.r.o. na možnost zajištění třídění a svozu potravinářských 

olejů a tuků pro Obec Čakov 

Starostka seznámila zastupitelstvo s nabídkou  společnosti EKO PF na možnost zajištění 

třídění a svozu potravinářských olejů a tuků pro Obec Čakov. V rámci projektu pro města a 

obce společnost nabízí zdarma poskytnutí nádob na třídění tohoto odpadu a zdarma zajištění 

svozů tohoto odpadu. Obec zajistí pouze mechanické zajištění poskytovaných nádob proti 

odcizení a případnou  informaci  pro občany o možnosti využít ke třídění použitých 

potvavinářských tuků a olejů poskytnuté  odpadové nádoby. 

 Usnesení č. 04/01/2016: 

Zastupitelsvo návrh projednalo a za výše uvedených podmínek souhlasí s využitím služeb    

společnosti Eko Pf a s instalací kontejnerů na třídění tohoto odpadu, pověřuje starostku 

podpisem případné smlouvy o spolupráci. 

 

Pro:4 Proti:0   Zdržel se: 0 

 

 



8. Oznámení o zrušení úředních hodin od 25.1. – 29.1.2016 

Starostka informovala zastupitele o  nutnosti zrušení úředních hodin a uzavření Obecního 

úřadu z důvodu dovolené v termínu od 25.1. – 29.1.2016. V nutných případech volejte pana 

místostarostu Bc. Jana Dušáka na tel. čísle 608012350, případně zastupitele Ing. Milana Vlka 

602348959, nebo starostka bude k  dosažení v podvečerních hodinách na telefonu 723 872 

897. 

Usnesení č. 05/01/2016: 
Zastupitelstvo souhlasí a pověřuje starostku oznámením této skutečnosti obvyklým 

způsobem. 

 

 

Příští zastupitelstvo 11.2. 2016, 19:00 hod. 

 

 

 

Konec:  20:15 hod. 

 

 

Zapisovatel: Ing. Milan Vlk                  

 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

 

Ověřovatelé:           Petr Jílek 

 

Tomáš Jabůrek 


