
Zápis č. 3/16 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 3.3.2016 

 
Místo konání: OÚ Čakov 

 

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

Dušák, Michal Ivana, Daniel Peterka  

 

Omluven:                

   

Hosté:                          p. Voves,  

Začátek:  19:00 hodin 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 7 

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

Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo 

předsedajícího a zapisovatele. 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání: 

 Složení slibu nového zastupitele a schválení odměny tomuto zastupiteli 

 Návrh smlouvy pana Vladimíra Mikeše o právu provést stavbu  

 Schválení inventarizace majetku roku 2015 a odpisového plánu na rok 2016 

 Návrh rozpočtu na rok 2016 a zpráva o hospodaření obce za rok 2015 

 Žádost o neinvestiční dotaci Obce Dubné na provoz školských zařízení (družina a 

jídelna) 

 Žádost investorů paní R. Novotné a  pana P. Svačiny o souhlas Obce Čakov, coby 

souseda, se stavbou rodinného domu 

 Informace o podaných žádostech do grantových programů Jč. Kraje 

 Diskuse a různé – studie revitalizace návsi v Čakově 

 - fara dotační příležitosti 

  

Doplnění do programu: 

 Žádost pana Františka Procházky o souhlas Obce Čakov jako souseda s rekonstrukcí a 

přístavbou rekreačního objektu 

 Rozhodnutí o realizaci studie obytné zóny v lokalitě „Ve Vrší“  

 Velikonoční tvoření, program a termín 

Pro:  6   Proti:   0     Zdržel se: 0  

  
3. Složení slibu nového zastupitele a schválení odměny tomuto zastupiteli  

Z důvodu rezignace jednoho ze zastupitelů na svou funkci přivítala starostka náhradníka pana 

Daniela Peterku jako nového člena zastupitelstva, kterému vznikl takto ze zákona dne 

22.1.2016 mandát zastupitele. Pan Daniel Peterka tento mandát přijal a složil slib zastupitele, 

který stvrdil podpisem, tím se stává právoplatným členem zastupitelstva obce dle výsledku 

komunálních voleb z podzimu 2014. Pan D. Peterka přijímá tuto funkci jako neuvolněnou. 

Dále byla projednána odměna zastupitele pana  Peterky zastupitelstvem obce ve stejné výši 

jako u ostatních neuvolněných zastupitelů, a to v maximální možné výši udané přílohou č.3 

k nařízení vlády č.37/2003 Sb v platném znění pozdějších předpisů a dle platné legislativy 

v období od kterého byla odměna zastupiteli schválena. 

Usnesení č.14/03/2016 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se vznikem mandátu nového zastupitele pana Daniela 

Peterky. Pan D. Peterka složil slib zastupitele a svoji funkci přijímá jako 

neuvolněnou. Zastupitelstvo dále odsouhlasilo odměnu za výkon funkce panu D. 

Peterkovi, ve stejné výši jako u ostatních neuvolněných zastupitelů, a to v maximální 

možné výši udané přílohou č.3 k nařízení vlády č.37/2003 Sb. v platném znění 

pozdějších předpisů a dle platné legislativy v období, od kterého byla odměna 

zastupiteli schválena. Odměna D. Peterkovi náleží od 3.3.2016. 

Pro:  6  Proti:  0   Zdržel se: 1 

 

 

 



4. Návrh smlouvy pana Vladimíra Mikeše o právu provést stavbu  

Starostka informovala zastupitelstvo o konzultaci předložené smlouvy s právníkem Mgr. D. 

Pohořalem a seznámila zastupitele s jeho stanoviskem. Byly navrženy formální úpravy 

smlouvy a projednány podmínky, které by do smlouvy mohly být zapracovány. Zastupitelstvo 

schválilo následující: 

Usnesení č.15/03/2016 

Zastupitelstvo rozhodlo o doplnění smlouvy o podmínku zajistit minimální účinné 

zabezpečení oplocení proti uniknutí chované zvěře se sousedícími pozemky 

s intravilánem obce a to: elektrickým ohradníkem, nebo dvojitým oplocením, případně 

jiným pro obě strany přijatelným a vzájemně odsouhlaseným účinným opatřením. Na 

základě výše uvedeného nebude obcí vyžadováno žádné možné finanční protiplnění. 

Pro:  7  Proti:  0   Zdržel se:   0 

 

5. Schválení inventarizace majetku roku 2015 a odpisového plánu na rok 2016 

Starostka předložila zastupitelstvu zprávu o provedení inventarizace majetku Obce Čakov za 

rok 2015, V inventarizaci byla provedena fyzická i dokladová kontrola stavů majetku 

k rozhodnému dni 31.12.2015 a nebyly v ní shledány žádné rozdíly. Dále bylo zastupitelstvo 

seznámeno s odpisovým plánem majetku na rok 2016. 

Usnesení č.16/03/2016 

Zastupitelstvo schvaluje inventarizaci majetku, provedenou k rozhodnému dni 

31.12.2015 a schvaluje taktéž plán odpisů majetku na rok 2016. 

Pro:  7  Proti:  0   Zdržel se:   0 

 

6. Návrh rozpočtu na rok 2016 a zpráva o hospodaření obce za rok 2015 

Starostka informovala zastupitelstvo o výsledku hospodaření obce za rok 2015. 

K 31.12.2015 obec hospodařila s příjmy ve výši 5.993.783 Kč z toho 3.393.263 Kč 

byly daňové příjmy, 479.335 Kč nedaňové příjmy a 2.121.186 příjmy z transferů, 

výdaje obce byly k tomuto datu ve výši 4.650.952  Kč, z toho 4.117.695 Kč byly 

běžné výdaje, 533.257 byly výdaje kapitálové (investiční). Hospodaření obce tedy 

skončilo přebytkem ve výši 1.342.832 Kč. K 31.12.2015 obec měla na bankovních 

účtech 5.560.217.,-Kč. Podrobnější analýza hospodaření bude projednána v rámci 

schvalování závěrečného účtu obce v termínu dle zákona na některém z příštích 

zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.  

Dále zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2016.  

Navrhované příjmy činí 3.819.100,- Kč 

Navrhované výdaje činí  5.558.589,- Kč 

Rozpočet je navrhován jako schodkový ve výši 1.739.489,-Kč. Zastupitelstvo ukládá 

starostce před schválením provést zveřejnění dle zákona. 
     Usnesení č. 17/03/2016: 

Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený návrh rozpočtu na rok 2016 s navrhovanými 

příjmy ve výši 3.819.100,- Kč a výdaji ve výši 5.558.589,- Kč a schvaluje jej jako 

schodkový ve výši 1.739.489,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření 

v minulých účetních obdobích a bude především investičního charakteru. 

Pro:   7  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

7. Žádost o neinvestiční dotaci Obce Dubné na provoz školských zařízení (družina a 

jídelna) 

Starostka předložila zastupitelstvu žádost o neinvestiční dotaci Obce Dubné na provoz 

školských zařízení (družina a jídelna) ve výši 66.874,-Kč tj. 2.572,-Kč na 1 žáka a návrh 

smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu části neinvestičních nákladů na školská 

zařízení družina, jídelna) 

Usnesení č. 18/03/2016 

Zastupitelstvo předložený návrh projednalo a pověřuje starostku k podpisem smlouvy. 

Pro:  7   Proti:  0   Zdržel se:   0 

 

 

 

 

 

  



8. Žádost investorů paní R. Novotné a pana P. Svačiny o souhlas Obce Čakov, coby 

souseda, se stavbou rodinného domu 

Starostka předložila zastupitelstvu k projednání  žádost investorů paní R. Novotné a  pana P. 

Svačiny o souhlas Obce Čakov, coby souseda, se stavbou rodinného domu na pozemku 

naproti „pile“ v Čakově KN 1660/41  v k.ú. Čakov u Českých Budějovic. 

Usnesení č. 19/03/2016: 

Zastupitelstvo návrh projednalo a odsouhlasilo. Pověřuje starostku podpisem předložené 

projektové dokumentace. 

Pro:   7  Proti: 0   Zdržel se: 0 

  

9. Žádost pana Františka Procházky o souhlas Obce Čakov jako souseda s rekonstrukcí a 

přístavbou rekreačního objektu 

Starostka předložila zastupitelstvu k projednání žádosti investora pana Františka Procházky o 

souhlas Obce Čakov jako souseda s rekonstrukcí a přístavbou rekreačního objektu  

v Čakovci KN st72 a 946/2  v k.ú. Čakovec . 

          Usnesení č. 20/03/2016: 
Zastupitelstvo návrh projednalo a odsouhlasilo. Pověřuje starostku podpisem předložené 

projektové dokumentace. 

Pro:   7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

10. Rozhodnutí o realizaci studie obytné zóny v lokalitě „Ve Vrší“  

Na základě usnesení zastupitelstva obce č. 21/04/2015 ze dne 23.3.2015 zápis 4/15 byl  panem 

Petrem Jílkem proveden průzkum zájmu občanů, kteří bydlí přímo v této lokalitě, o realizaci  

studie po té, co se studií byli podrobně seznámeni. Z průzkumu vyplývá, že za podmínek 

uvedených v studii je proti realizaci zklidněné zóny většina z oslovených, v místě bydlících 

občanů. Seznam vyjádřených je uložen na OÚ. Zastupitelstvo bylo podrobně seznámeno s 

výsledkem šetření a po další rozpravě přijalo následující usnesení. 

Usnesení č. 21/03/2016: 
Zastupitelstvo přihlédlo k tomuto průzkumu a rozhodlo o nerealizování žádné z variant 

této studie, také z důvodu vysokých nákladů a zhoršených podmínek pro parkování 

v oblasti. 

Pro:   7  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
11. Velikonoční tvoření, program a termín 

Starostka předložila zastupitelstvu návrh termínu a programu kulturní akci Velikonoční 

tvoření v klubovně a v knihovně v Čakovci. Akce by se měla konat v sobotu 19.3.2016. 

Usnesení č. 22/03/2016: 
Zastupitelstvo akci, předběžný program a termín 19.3.2016 odsouhlasilo a přislíbilo 

pomoc při přípravě a realizaci akce. 

Pro:   7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

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

vyhlášených od 15.2.2016 do 28.2.2016 
Starostka informovala zastupitele o podaných žádostech do grantových programů Jihočeského 

kraje, které byly podávány v termínu od 15.2.2016 do 26.2.2016. Z diskutovaných záměrů 

vyhověl pravidlům dotačních programů pouze záměr obnovy některých prvků na zahradě 

mateřské školy v Čakově. Byla tedy podána jedna žádost o dotaci v Grantovém programu 

Jihočeského kraje pro mateřské školy na nákup nových bezpečnějších herních prvků na 

zahradu MŠ dle usnesení zastupitelstva č. 07/02/2016 ze dne 11.2.2016 zápis č.2/16 

Plánovaný rozpočet akce je 94380,- Kč z toho požadovaná dotace 54.380, vlastní podíl 

40.000,- Kč.  

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 
13. Diskuze, různé 

- studie revitalizace návsi 

 - dotační příležitosti fara, další informace 

 

 

 

 



Příští zastupitelstvo 24.3. 2016, 19:00 hod. 

 

 

 

 

Konec:  23:30 hod. 

 

 

Zapisovatel: Dušák                  

 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

 

Ověřovatelé:           Petr Jílek       

 

 

Ing. Ladislav Prener 

 

 

Ing. Milan Vlk 

 

 

Daniel Peterka 

 

 

Michal Ivana 


