
Zápis č. 2/17 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 9.2.2017 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

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

Prener, J. Dušák 

 

Omluven:              Michal Ivana   

   

Hosté:                          p. Voves,  

Začátek:  19:00 hodin 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 6 

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 navrženým zveřejněným programem jednání: 

 Žádost firmy Jiřík a syn o souhlas se stavbou na pozemku obce v Čakovci z důvodu 

nového připojení nemovitosti na NN  

 Žádost pana Procházky a spol. o souhlas se stavbou komunikace na pozemku obce – 

smlouva o právu provést stavbu 

 Výše a termíny  pro úhradu místních poplatků pro rok 2016 dle OZV 1/2012, seznam 

poplatníků 

 Schůze honebního společenstva, informace, pověření k hlasování 

 Dotační příležitosti do 27.2.2017 

 Informace o zvýšení odměn zastupitelům dle novelizace Nařízení vlády, o odměnách 

za výkon funkce členům zastupitelstev 

 Diskuse a různé.  

 

Doplnění do programu: 

 Žádost Manželů Vovsových – majitelů provozovny Ořechy a sušené plody s.r.o., 

Čakovec 33, o projednání  problému ohledně parkování na obecních pozemcích 

v Čakovci – zařazeno jako bod č.9 

 Žádost paní ing. M. Jamborové o zadání vypracování územní studie na lokalitu B12 -

zařazeno jako bod č.10 

 Informace o dovolené ve dnech od 20. – 23.2.2017 a o zrušení úředních hodin 

Pro:  6   Proti:   0     Zdržel se: 0  
  

3. Žádost firmy Jiřík a syn o souhlas se stavbou na pozemku obce v Čakovci z důvodu 

nového připojení nemovitosti na NN  
Starostka seznámila zastupitele s žádostí firmy Jiřík a syn o souhlas  formou písemného  

prohlášení vlastníka nemovitosti se stavbou na pozemku obce v Čakovci z důvodu stavby 

nového NN připojení zahrady parc. č. 920/6. Na parcele Obce Čakov parc. č. 922/4 bude dle 

zadání E.ON nově položen kabel v trase stávajícího kabelového rozvodu. Zastupitelé byli 

seznámeni s návrhem textu prohlášení.  

Usnesení č. 07/02/2017 

Zastupitelstvo žádost projednalo a odsouhlasilo. Dále pověřuje starostku podpisem 

navrhovaného prohlášení vlastníka nemovitosti. 

 Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0   

 

4. Žádost pana Procházky a spol. o souhlas se stavbou komunikace na pozemku obce – 

smlouva o právu provést stavbu 

Starostka předložila zastupitelstvu žádost pana Procházky a spol. (paní Procházkové, pana 

Loška a paní Kazimera Loškové) o souhlas se stavbou komunikace na pozemku obce 

vyjádřený podpisem Smlouvy o právu provést stavbu, jejíž návrh je přílohou žádosti. Dále je 

žádán obecní úřad v Čakově o stanovisko k přiložené projektové dokumentaci pro stavební 

povolení. Právo provést stavbu je v návrhu smlouvy zřizováno bezúplatně, protože 



komunikace bude postavena dle již odsouhlasené smlouvy o spolupráci na náklady výše 

uvedených investorů a po dokončení bude předána do správy obce Čakov. 

 

Usnesení č. 08/02/2017    

Zastupitelstvo žádost projednalo, seznámilo se s projektovou dokumentací a 

podmínkami stavby a se záměrem stavby dle projektové dokumentace souhlasí, pověřuje 

starostku podpisem smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu.  

  Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

5. Výše a termíny  pro úhradu místních poplatků pro rok 2017 dle OZV 1/2012, seznam 

poplatníků  

Starostka předložila zastupitelstvu informaci o výši a předpisech místních poplatků na rok 

2017 dle platné obecně závazné vyhlášky a seznámila zastupitele se seznamem poplatníků, 

který je uložen na OÚ pod čj. OC-20/2017. Výše poplatků a seznam poplatníků pro letošní rok 

se řídí platnou zastupitelstvem schválenou obecně závaznou vyhláškou 1/2012 a zůstává stejná 

jako pro rok 2017, 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 

Pro úhradu poplatků byly stanoveny následující hromadné termíny výběru místních poplatků 

v hotovosti, a to: 

v pondělí 6. 3. 2017 od 16.00 – 18.00 a 13. 3. 2017 od 16:00 – 18.00 v budově O.Ú. v Čakově 

v úterý  14. 3. 2017 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. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

6. Schůze honebního společenstva, informace, pověření k hlasování 

Starostka seznámila zastupitelstvo s termínem a programem schůze Honebního společenstva 

Jankov, Holašovice, Čakov, Čakovec a s kandidáty na zvolení do výboru, dále požádala 

zastupitele o pověření k hlasování pro jednoho z kandidátů.  

Usnesení č. 09/02/2017: 

Zastupitelstvo vedlo o celé záležitosti rozpravu a pověřilo zástupce obce hlasovat pro 

kandidáta p. Šturmu. 

Pro : 3  Proti : 2  Zdržel se : 1 

 

7. Dotační příležitosti do 27.2.2017 

Starostka seznámila zastupitelstvo s možnostmi podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 

zemědělství do dotačního programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 

2017, a to do podprogramu na Údržbu a obnova stávajících kulturních prvků venkovské 

krajiny, jedná se o záměr opravy dřevěných zvoniček v Čakově a Čakovci a jednoho 

kamenného kříž tzv. Božích muk v Čakově. Celková hodnota tohoto projektu by se měla 

pohybovat do 150.000 Kč. Výše dotace programem slibovaná je max.70%. 

Dále seznámila starostka zastupitele s možností podání žádosti o dotaci do dotačního 

programu Jihočeského kraje podpora školství na vybavení mateřských škol pomůckami pro 

technickou výchovu a vybavení školních zahrad pro pohybovou a polytechnickou výchovu.  

Dále bylo uvažováno o podání žádosti do grantového programu Jihočeského kraje na Podpora 

zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích v rámci projektu pořízení 

informativních měřičů rychlosti v Čakově. Tento program však výslovně nepodporuje tato 

zařízení, není tedy vhodný pro tento záměr. 

Dále byla vedena diskuze ohledně podání žádosti o dotaci na úhradu neinvestičních nákladů 

pro JSDH obce, kterou je také možné podat do 24.2.2017, na záměr pořízení nového 

přípojného vozidla k převozu věcných prostředků požární ochrany a k záměru pořízení 

elektrocentrály, minimální spoluúčast je od 10 %. Dále na udržovací opravy hasičských 

zbrojnic, spoluúčast je 30%. 

 

Usnesení č. 10/02/2017: 

Zastupitelstvo odsouhlasilo následující podání žádostí o dotaci a zajištění podílu na 

financování k těmto záměrům: 



1) Projekt Opravy dvou dřevěných zvoniček v Čakovci a na dolní Holubovské Baště a 

jednoho křížku v (Božích muk) v Čakově. Pověřuje starostku podáním žádosti o dotaci 

na Ministerstvo zemědělství do dotačního programu Údržba a obnova kulturních a 

venkovských prvků pro rok 2017, a to do podprogramu na Údržbu a obnova stávajících 

kulturních prvků venkovské krajiny. Minimální fin. spoluúčast obce 30%.  

2) Projekt MŠ – nebude se žádat 

3) Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích – nebude se 

žádat 

4) Projekt pořízení nového přípojného vozidla k převozu věcných prostředků požární 

ochrany, pořízení elektrocentrály, minimální spoluúčast je od 10 %. Projekt 

udržovacích prací na objektu hasičské zbrojnice v Čakově (venkovní a vnitřní 

výmalba zbrojnice, nový nátěr vrat), minimální spoluúčast obce 30%. Pověřuje 

starostku podáním žádostí o dotace na výše uvedené projekty, bod 1 a 4. 

Pro : 6  Proti : 0  Zdržel se : 0  

 

8. Informace o zvýšení odměn zastupitelům dle novelizace Nařízení vlády, o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev 

Starostka informovala zastupitelstvo o novele nařízení vlády č.414 /2016 o odměnách 

uvolněným a neuvolněným členů zastupitelstev, zvýšení cca o 4% a navrhla a také zvýšení 

odměny místostarostovi.  

Usnesení č. 11/02/2017: 

Zastupitelstvo schvaluje novou výši odměny neuvolněnému místostarostovi obce ve výši 

2950,-Kč, a to od 1.3.2017. 

Pro :  5  Proti : 1 Zdržel se : 0  

 

Odchod člena zastupitelstva p. Petra Jílka z jednání ve 20:20 

 

 

9. Žádost Manželů Vovsových – majitelů provozovny Ořechy a sušené plody s.r.o., 

Čakovec 33, o projednání  problému ohledně parkování na obecních pozemcích 

v Čakovci kolem příjezdové cesty k provozovně Čakovec 

Starostka přednesla zastupitelům žádost o projednání Manželů Vovsových – majitelů 

provozovny Ořechy a sušené plody s.r.o., Čakovec 33, ohledně parkování na obecních 

pozemcích v Čakovci kolem příjezdové cesty k provozovně Čakovec. O celé záležitosti byla 

vedena rozprava.  

Usnesení č. 12/02/2017: 

Zastupitelstvo rozhodlo o zaslání dopisů rodině Vlažných a rodině Brožových ohledně 

doporučení parkování na vlastním pozemku a dohodou o využití přilehlých pozemků 

obce k případnému parkování vozidel, tak aby nebyla omezena dopravní obslužnost. 

Znění dopisu bude odsouhlaseno na příštím jednání zastupitelstva.  

Pro : 5  Proti : 0  Zdržel se : 0  

 

10. Žádost paní ing. M. Jamborové o zadání vypracování územní studie na lokalitu B12 

Starostka předložila zastupitelstvu žádost paní ing. M. Jamborové, bytem K velkému dvoru, 

Praha o zadání vypracování územní studie na lokalitu B12 v souladu s územním plánem obce. 

Paní Jamborová je připravena kompenzovat obci část nákladů se studií spojených. 

Usnesení č. 13/02/2017: 

Zastupitelstvo žádost projednalo a vedlo o celé záležitosti rozpravu. Pověřuje starostku 

vést s žadatelkou další jednání ohledně nutnosti studie pro B12 a B18 a o nákladech na 

pořízení studie v souvislosti podmínky centrálního čištění odpadních vod. 

Pro : 5  Proti : 0  Zdržel se : 0  

 

11. Informace o dovolené ve dnech od 20. – 23.2.2017 a o zrušení úředních hodin 

Starostka informovala zastupitelstvo o záměru čerpání dovolené v termínu  od 20. – 23.2.2017 

a navrhuje  z těchto důvodů uzavření obecního úřadu včetně zrušení úředních hodin.  

Usnesení č. 14/02/2017: 

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 
 

Příští zastupitelstvo 2.3 2017, 19:00 hod. 



 

 

Konec:  21:35 

 

Zapisovatel: Dušák 

 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

 

Ověřovatelé:           Petr Jílek 

 

 

Daniel Peterka 

 

 

Ing. Ladislav Prener 

 

 

Ing. Milan Vlk 

 

 

 

 


