
Zápis č. 2/16 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 11.2.2016 

 
Místo konání: OÚ Čakov 

 

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

Dušák,  

 

Omluven:             Michal Ivana,    

   

Hosté:                          p. Voves, Radek Tušl, Bc. Zlata Vychytilová  

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 

Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo 

předsedajícího a zapisovatele. 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání: 

 Hospodaření MŠ Čakov za rok 2015, zpráva ČŠI z pravidelné kontroly, rozpočet MŠ 

Čakov na rok 2016 

 Výše a seznam poplatníků a termíny  pro úhradu místních poplatků pro rok 2016 dle 

OZV 1/2012 

 Návrh na mimosoudní dohodu od advokátní kanceláře PA, zastupující 

římskokatolickou církev – stav a možnosti řešení 

 Žádost spolku Lunghta o připojení k akci Vlajka pro Tibet 

 Informace o rezignaci na funkci zastupitele pana T. Jabůrka 

 Informace o dotačních příležitostech z grantových programů Jč. Kraje, případně z  

jiných dotačních programů 

Diskuse a různé 

Doplnění do programu: 

 Žádost manželů Tesařových o vyjádření souhlasu se stavbou oplocení a zázemí pro 

drobné zvířectvo a o dlouhodobý pronájem pozemků obce 

Pro:  5   Proti:   0     Zdržel se: 0  

  
3. Hospodaření MŠ Čakov za rok 2015, zpráva ČŠI z pravidelné kontroly, rozpočet MŠ Čakov 

na rok 2016 

a) Ředitelka MŠ Čakov seznámila zastupitelstvo s výsledkem hospodaření MŠ za rok 

2015 MŠ Čakov hospodařila s náklady ve výši 1.447.131,40 Kč a s výnosy ve výši 

1.447.131,40 Kč. Hospodaření MŠ Čakov skončilo tedy za rok 2015 jako vyrovnané. 

Nebyla vytvořena ani ztráta ani zisk. Stav finančních prostředků MŠ Čakov k 31. 12. 

2015 byl ve výši 65.111,47 Kč. Konečný stav fondů k 31.12.2015: fond kulturních a 

sociálních potřeb – 2.788,- Kč, rezervní fond – 14.523,-Kč. Částečně z přebytků 

hospodaření minulých let a úsporou z neinvestičních nákladů letošního roku byl 

pořízen zákonem požadovaný videozvonek pro zajištění bezpečnosti v MŠ 

uzamykáním vstupu do MŠ a kontrolou vstupovaných osob. 

b) Ředitelka MŠ Čakov také seznámila zastupitele obce s výsledkem provedené 

pravidelné kontroly České školní inspekce, která proběhla ve dnech 1. – 2.12.2015. 

Zpráva ČŠI neobsahuje žádná závažná pochybení ze strany vedení a zaměstnanců MŠ 

ani zřizovatele. Obsahuje několik drobných doporučení na zlepšení v oblasti vybavení 

školní zahrady a zajištění výpočtu spotřebního koše při svačinkách připravovaných 

v režii MŠ, v inspekční zprávě byl pochválen přístup ředitelky a zaměstnanců školky 

k dětem. 

c) Starostka pověřila finanční výbor obce pravidelnou kontrolou hospodaření MŠ Čakov. 

Kontrola bude provedena do 30. 4. 2016. Zpráva bude podána na nejbližším 

zastupitelstvu po 30. 4. 2016. 

     

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí. 



d) Dále ředitelka MŠ Čakov Bc. Zlata Vychytilová seznámila zastupitelstvo s rozpočtem 

MŠ Čakov na neinvestiční náklady na rok 2016. Navrhovaný rozpočet počítá s příjmy 

a výdaji ve výši 197.000,- Kč a počítá s dotací od obce ve výši 160.000 Kč. 

Usnesení č.06/02/2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtem MŠ Čakov na rok 2016 a rozpočet 

odsouhlasilo. Pro rok 2016 zastupitelstvo schvaluje částku 160 000 Kč jako dotaci od 

zřizovatele na neinvestiční náklady a příspěvek na žáky. Částku 80 000 Kč převede 

starostka na účet MŠ nejpozději do 1.3. 2016, 40.000 Kč do 30. 6. 2016 a 40.000 Kč 

k 30. 9. 2016. 

Pro:  5   Proti:  0   Zdržel se:   0 

 

e) Zastupitelstvo bylo dále seznámeno se záměrem MŠ Čakov výměny některých 

zastaralých a nevyhovujících prvků na zahradě MŠ, vycházející ze zjištění a 

doporučení ČŠI. Ředitelka MŠ předložila zastupitelstvu návrh na tuto výměnu a 

předběžnou cenovou nabídku ve výši 89.000,- Kč na nové prvky, dále předložila návrh 

na podání žádosti z grantového programu z Jihočeského kraje na podporu mateřských 

škol. Obec Čakov splňuje podmínky a kritéria programu, ale musí být žadatelem 

žádosti. Spoluúčast obce je min. 40%, ředitelka MŠ Čakov požádala zastupitelstvo 

obce o podání žádosti o dotaci a zajištění financování tohoto záměru. 

  

Usnesení č. 07/02/2016 

Zastupitelstvo schvaluje záměr MŠ a podání žádosti o dotaci s rozpočtem ve výši do 

100.000,-Kč a schvaluje spolufinancování tohoto záměru v potřebné výši. 

Pro:  5   Proti:  0   Zdržel se:   0  

 

f) Starostka spolu s ředitelkou školy seznámily zastupitelstvo se záměrem výměny 

vybavení místnosti pro pohyb a sport pro potřeby MŠ Čakov, spočívající ve výměně 

koberce a v pořízení nových vestavných skříní pro potřeby MŠ i obce. Tento návrh 

vychází ze zjištění anketního šetření spokojenosti, které bylo provedeno obcí v první 

polovině roku 2015. 

Usnesení č. 08/02/2016 

Zastupitelstvo předložený návrh projednalo a doporučuje nechat vypracovat 

technické řešení s ohledem na možné využití skříní v budoucnu po odstěhování, 

kanceláře OÚ, dále nechat vypracovat cenovou nabídku. 

Pro:  5   Proti:  0   Zdržel se:   0  

 

 

4. Výše a seznam poplatníků a termíny  pro úhradu místních poplatků pro rok 2016 dle 

OZV 1/2012 

Zastupitelstvo projednalo seznam poplatníků pro předpis místních poplatků na rok 2016 dle 

platné obecně závazné vyhlášky, seznam poplatníků je uložen na OÚ pod čj. OC-10/2016. 

Výše poplatků pro letošní rok se řídí platnou obecně závaznou vyhláškou 1/2012 a zůstává 

stejná jako pro rok 2016, a to: 

                         - poplatek za psa 100 Kč, za každého dalšího psa téhož majitele 150 Kč 

                         - poplatek za popelnice 500 Kč za každého občana st. 15-ti let s TP v obci 

- rekreační 500 Kč/ chalupu a 500 Kč/za byt nebo rodinný dům, ve kterém       

 není  hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 

                        - stočné 50 Kč za každého občana s TP v obci 

Zastupitelstvo stanovilo hromadné termíny výběru místních poplatků v hotovosti, a to: 

7. 3. 2016 od 17.00 – 19.00 a 11. 3. 2016 od 16:00 – 18.00 v budově O.Ú. v Čakově 

8. 3. 2016 od 17.00 – 19.00 v Čakovci v místní lidové knihovně. 

Dále je možné hradit místní poplatky bezhotovostně na číslo účtu obce 32920231/0100 

vedený u KB, a.s. 

Usnesení č. 09/02/2016: 

Zastupitelstvo schvaluje seznam poplatníků vedený pod čj. OC – 10/2016 a výše uvedené 

termíny a způsoby úhrady místních poplatků a pověřuje starostku zveřejněním termínů 

výběru obvyklým způsobem. 

Pro:   5  Proti: 0   Zdržel se: 0  

 

 



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

církev 
Starostka informovala zastupitele, o výsledcích šetření a navrženém postupu osloveného 

právního zástupce Mgr. D. Pohořala.  

          Usnesení č. 10/02/2016: 
Zastupitelstvo možnosti postupu a doporučení advokáta Mgr. D. Pohořala projednalo a 

rozhodlo postupovat doporučeným způsoben, dle právního názoru Mgr. D. Pohořala. 

Pro:   5  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

6. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním žádosti společnosti Lungta o připojení se 

k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 

2016.  

Usnesení č. 11/02/2016: 

Zastupitelstvo žádost projednalo a rozhodlo o neúčasti na této akci. 

Pro:   5  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
7. Informace o rezignaci na funkci  zastupitele pana T. Jabůrka 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rezignací pana T. Jabůrka na funkci zastupitele z rodinných 

důvodů. Tato rezignace byla podána písemně k rukám starostky dne 21.1.2016 ve 20:30 a je 

tedy k 21.1.2016 platná. Počet zastupitelstva bude dle zákona doplněn z náhradníků zvolených 

ve volbách do obecních zastupitelstev na podzim roku 2014. 

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

8. Informace o o možných dotačních titulech z grantových programů Jihočeského kraje 

vyhlášených od 15.2.2016 do 28.2.2016 
Starostka informovala zastupitele o možných dotačních příležitostech z grantových programů 

Jihočeského kraje vyhlášených od 15.2.2016 do 28.2.2016. Byla vedena rozprava o těchto 

programech.  

Usnesení č. 12/02/2016: 
Zastupitelstvo pověřilo starostku podáním žádosti na projekty, pokud budou vyhovovat 

podmínkám vyhlášených programů. 

Pro:   5  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
9. Žádost manželů Tesařových o vyjádření souhlasu se stavbou oplocení a zázemí pro 

drobné zvířectvo a o dlouhodobý pronájem pozemků obce 

Starostka seznámila zastupitelstvo s žádostí manželů Tesařových o vyjádření souhlasu se 

stavbou oplocení a zázemí pro drobné zvířectvo a o dlouhodobý pronájem pozemků obce. 

 Usnesení č. 13/02/2016: 

Zastupitelstvo žádost projednalo a nemá námitek k uvedenému záměru. 

Pro:   5  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Příští zastupitelstvo 3.3. 2016, 19:00 hod. 

 

 

 

Konec:  22:30 hod. 

 

 

Zapisovatel: Dušák                  

 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

 

Ověřovatelé:           Petr Jílek       

 

Ing. Ladislav Prener 

 

Ing. Milan Vlk 


