
Zápis č. 1/17 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 19.1.2017 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

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

Prener 

 

Omluven:             Michal Ivana, Bc. Jan Dušák     

   

Hosté:                           p. Voves, Radek Tušl, p. Hojdánek  a p. Hojdánek ml.   

Začátek:  19:00 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 

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

předsedajícího a zapisovatele. 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání: 

 Žádost ZO ČSV Čakov ze 6.1.2016  o finanční příspěvek na činnost na rok 2017 

 Žádost o finanční dar společnosti Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s. 

 Žádost paní Jany a Josefa Máchových, bytem Čakovec čp.8 ze dne 16.12.2016 o 

povolení rodinné oslavy dne 27.5.2017  

 Možnost podání žádosti o dotaci na pracovníka údržby veřejné zeleně, návrh na 

vytvoření trvalého pracovního místa 

 Žádost pana Jaroslava Hojdánka, bytem Hirzova 10, České Budějovice, ze dne 

19.12.2016 o vyjádření k pronájmu veřejného prostranství 

 Informace k řešení situace množících se případů volně pobíhajících psů, stížnost 

honebního společenstva  

 Poskytnuté informace ohledně kapacity a odhadovaného demografického vývoje dětí 

pro projekt přístavby školy v Dubném 

 Informace o rozpracovaných projektech obce Čakov 

 Diskuse a různé.  

  

Doplnění do programu: 

 Návrh změny podmínek a hodnoty věcných darů pro jubilanty pro rok 2017 

Pro:  5   Proti:   0     Zdržel se: 0  
  

3. Žádost ZO ČSV Čakov ze 6.1.2016  o finanční příspěvek na činnost na rok 2017 

Starostka seznámila zastupitele s žádostí ZO ČSV Čakov z. s. podanou dne 6.1.2017 o 

finanční příspěvek na činnost na rok 2017. 

 

Usnesení č. 01/01/2017 

Zastupitelstvo žádost projednalo a odsouhlasilo poskytnutí finančního prostředku ve 

výši 5.000,-Kč ZO ČSV Čakov z. s. na činnost a nákup technického vybavení pro včelaře 

s trvalým pobytem v obci Čakov, sdružené v ZO ČSV Čakov z. s.  

 Pro: 5  Proti: 0   Zdržel se: 0   

 

4. Žádost o finanční dar společnosti Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. 

Starostka předložila zastupitelstvu žádost ze dne 3.1.2017 o finanční dar společnosti Babybox 

pro odložené děti – STATIM, z. s., se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek. 

 

Usnesení č. 02/01/2017    

Zastupitelstvo žádost projednalo a rozhodlo o poskytnutí jednorázového finančního daru 

ve výši 3000,-Kč. 

  Pro: 1  Proti: 4   Zdržel se: 0 

 

 

 



5. Žádost paní Jany  a Josefa Máchových, bytem Čakovec čp.8 ze dne 16.12.2016 o povolení 

rodinné oslavy dne 27.5.2017  

Starostka předložila zastupitelstvu žádost Josefa a Jany Máchových, bytem Čakovec 8 o 

povolení rodinné oslavy dne 27.5.2017. Dále seznámila zastupitele s kompetencemi 

zastupitelstva obce v rámci novely přestupkového zákona v oblasti právní úpravy rušení 

nočního klidu. Zastupitelstvo nepovoluje rodinné, případně jiné oslavy, pouze může zkrátit za 

obecně významných společenských  (pravidelné, či dlouhodobě plánované společenské akce 

veřejného významu) či všeobecně obvyklých akcí (Silvestr, Stavění Máje apod. ) zkrátit či 

zrušit dobu nočního klidu. Schválení zkrácení nebo zrušení  doby nočního klidu 

zastupitelstvem obce tedy podléhají pouze akce veřejného významu, ty jsou schvalovány do 

přílohy obecně závazné vyhlášky. Konání ostatních akcí není nijak omezeno, pouze je nutné 

respektovat ustanovení o určení doby rušení nočního klidu, tak jako v předchozích letech. 

  

          Usnesení č. 03/01/2017: 

Zastupitelstvo žádost projednalo a rozhodlo, že není v jeho kompetenci povolit konání 

této rodinné oslavy. Tato oslava může být konána za obecně platných legislativních 

podmínek bez jakéhokoli povolení. Dále rozhodlo, že se nejedná o společenskou akci 

veřejného významu a tudíž nemůže být poskytnuta výjimka o zkrácení nebo zrušení 

doby nočního klidu a zařazení akce  do případné vyhlášky o rušení nočního klidu vydané 

obcí. 

Pro:   4  Proti: 0   Zdržel se: 1 

 

6. Možnost podání žádosti o dotaci na pracovníka údržby veřejné zeleně, návrh na 

vytvoření trvalého pracovního místa 

Zastupitelstvo projednalo návrh starostky na podání nové žádosti o příspěvek na vytvoření 

pracovní příležitosti k umístění uchazečů o zaměstnání na Úřad práce z důvodu možnosti 

obdržení příspěvku na zaměstnance obce v oblasti péče o veřejnou zeleň a vzhled obce až na 6 

měsíců ve výši 15.000,-Kč měsíčně. Podmínkám dotace vyhovuje pan P. Pivoňka, bytem 

Křenovice 93, Dubné. Dále byla vedena diskuze o návrhu, přijetí zaměstnance obce na dobu 

neurčitou. 

 

Usnesení č. 04/01/2017: 

Zastupitelstvo schválilo podání této žádosti o dotaci na ÚP na vytvoření pracovního 

místa v oblasti péče o veřejnou zeleň a vzhled obce na p. Petra Pivoňku, bytem Křenovice 

93, Dubné a rozhodlo o vytvoření pracovního místa, na dobu určitou a po uplynutí 6 měsíců 

prodloužit pracovní smlouvu s p. Pivoňkou na dobu neurčitou.  

Pro : 5  Proti : 0  Zdržel se : 0 

 

7. Žádost pana Jaroslava Hojdánka, bytem Hirzova 10, České Budějovice, ze dne 

19.12.2016 o vyjádření k pronájmu veřejného prostranství 

Starostka předložila zastupitelstvu žádost pana Jaroslava Hojdánka, bytem Hirzova 10, České 

Budějovice, ze dne 19.12.2016 o vyjádření k pronájmu veřejného prostranství. Pan Hojdánek 

navrhuje obci možnost pronájmu svého pozemku v územním plánu označeném jako plocha 

PV3 za 3Kč/m2/měsíc. Výše pronájmu může být dále k jednání. Plocha pozemku je 2.940m2 

 

Usnesení č. 05/01/2017: 

Zastupitelstvo žádost projednalo, vyslechlo osobní vysvětlení žadatele a o celém návrhu 

byla vedena rozprava. Zastupitelstvo neshledalo důvody k pronájmu pozemku pana 

Hojdánka, děkuje za učiněnou nabídku, ale nemá v úmyslu si tento pozemek od pana 

Hojdánka zatím pronajímat. 

Pro : 5  Proti : 0  Zdržel se : 0  

 

8. Informace k řešení situace množících se případů volně pobíhajících psů, stížnost 

honebního společenstva 

Starostka informovala zastupitelstvo o navrhovaném postupu řešení situace volně pobíhajících 

psů formou informačního dopisu do schránek občanů společně s Honebním společenstvem a 

také článkem v chystaném občasníku. O celé situaci byla vedena rozprava. 

 

Usnesení č. 06/01/2017: 

Zastupitelstvo schvaluje navrhovaný postup. 

Pro :  5  Proti : 0 Zdržel se : 0  



 

9. Poskytnuté informace ohledně kapacity a odhadovaného demografického vývoje dětí pro 

projekt přístavby školy v Dubném 

Starostka předala zastupitelům získané informace ohledně demografického vývoje žáků pro 

projekt přístavby ZŠ Dubné, dále informovala zastupitele, že byla ze strany OÚ Dubné podána 

žádost o dotaci na projekt přístavby školy.  

Zastupitelé berou informace na vědomí. 
 

10. Informace o rozpracovaných projektech obce Čakov 

Starostka informovala zastupitelstvo o stavu rozpracovaných hlavních projektů obce Čakov a 

podaných žádostech o dotaci: 

 Projekt výstavby kanalizace ČOV ČAKOV – získáno znovu po legislativním zásahu 

souhlasné stanovisko SÚS Jihočeského kraje a podána žádost o pokračování v řízení o 

stavebním povolení tohoto projektu 

 Projekt výstavby kanalizace ČOV Čakovec – již platné stavební povolení, zatím 

nenalezen vhodný dotační titul pro možnosti získání finančních prostředků 

 Projekt rekonstrukce fary – podána žádost do Krajského grantového programu Kulturní 

dědictví, Nemovité kulturní památky, o dotaci  ve výši 500 tis. Kč na další etapu 

výstavby (fáze kompletní hrubé stavby vnitřních prostor objektu) v celkové hodnotě 

979.610,- Kč. Je připravováno výběrové řízení na celkového dodavatele stavby na 

celou zbylou dostavbu, která bude rozdělena maximálně do dvou etap.  

 Projekt Opravy fasády klubovny a knihovny v Čakovci – kvůli počasí nedodělán nátěr 

budovy a drobné úpravy kolem (okapový chodníček , obložení a nátěr rampy), tyto 

práce budou dodělány, jakmile to bude kvůli teplotám technicky možné. 

 Projekt Barevné hřiště v Čakově a v Čakovci – doplnění herních prvků na dětská hřiště 

– podána žádost o dotaci na MMR. Požadovaná dotace 330.499,-Kč, celkové náklady 

projektu 472.142,-Kč 

 Projekt Opravy zvoniček a křížku v Čakově a v Čakovci – z důvodu nižší výhodnosti 

nepodána žádost do grantového programu Jihočeského kraje. Je připravována žádost 

do vyhlášeného programu MZE na obnovu drobné sakrální architektury, kde jsou 

výhodnější podmínky pro získání dotace 

 Kulturní projekty Čakovská pouť a Čakovské prkno – podány žádosti o dotaci 

 Projekt Úpravy návesního prostoru v Čakově – předáno upravené řešení dle 

požadavků, nutno svolat k tomuto tématu veřejnou schůzi. 

 Projekt pořízení DA při JSDHO obce – odsouhlaseny technické podmínky krajským 

HZS, do konce ledna budou zaslány k odsouhlasení na GŘ HZS, bude provedena 

povinná registrace projektu k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, dále byla podána 

žádost do grantového programu Jihočeského kraje na příspěvek ve výši 2/6 ceny 

pořizovaného automobilu jako další kofinancování projektu. Celkové náklady projektu 

900 tis. Kč, z toho dotace 450 tis. Kč příspěvek MV, 300 tis. Kč Jihočeský kraj. 

Dále bylo zastupitelstvo informováno o dalších možnostech druhé vlny grantových 

programů Jihočeského kraje a možnostech vypsaných dotačních programů MZE pro obce. 

Zastupitelstvo bere informace na vědomí. 

 

11. Návrh změny podmínek a hodnoty věcných darů pro jubilanty pro rok 2017 

Starostka předložila zastupitelstvu návrh ke schválení věcných darů pro jubilanty s trvalým 

pobytem v Obci Čakov na rok 2017. Návrh obsahuje následující podmínky pro darování 

věcných darů   a upomínkových předmětů jubilantům, kteří v roce 2017 oslaví 60 ,70 a poté 

po následujících pěti letech (75, 80, 85, 90, 95…). Jubilantům bude darován koš, letecký 

snímek obce, nebo její části,  blahopřání, mužům – kapesní nůž, ženám – květina a to vše 

v celkové hodnotě 1.200 Kč na každého jubilanta.  

Usnesení č. 06/01/2017    

Zastupitelstvo návrh projednalo a schválilo s účinností od 1.1.2017. 

  Pro: 5 Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 



 

Příští zastupitelstvo 9.2. 2017, 19:00 hod. 

 

 

 

Konec:  21:00 hod. 

 

 

      Zapisovatel: Ing. Milan Vlk 

 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

 

Ověřovatelé:           Petr Jílek 

 

 

Daniel Peterka 

 

 

Ing. Ladislav Prener 

 

 


