
Zápis č. 5/17 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 20.4.2017 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

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

Omluven:             Bc. J. Dušák, Michal Ivana, Daniel Peterka   

   

Hosté:                          p. Voves,  

Začátek:  19:00 hodin 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že jsou přítomni 4 

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

Milan Vlk a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo 

předsedajícího a zapisovatele. 

 

2. Předsedající seznámila přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání: 

 Smlouva o poskytnutí dotace z DP PODPORA KULTURY  na projekt Čakovské 

prkno – 4. Ročník 

 Stížnost pana J. Bezděky a MUDr. Lubomíra Procházky na havarijní stav místní 

komunikace od silnic e Dubné-Čakov k čp. 9 Čakovec a čp.123 Dubné  - informace o 

průběhu a možném řešení 

 Žádost pana Ing.V. Andreeva o úpravu vozovky na obecním pozemku ve Vrší 

 Dodatek k mandátní smlouvě pro externí účetní obce 

 Informace o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Územní plán Čakov, podané 

navrhovatelem J. Hojdánkem ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích 

 Informace o dokončení projektu Oprava fasády na knihovně a klubovně v Čakovci 

 Informace o způsobu opravy propadlé části stávající kanalizaze v Čakovci 

 Diskuse a různé 

Oprava místních komunikací – dotační titul Jihočeského kraj  

 

Pro:  4   Proti:   0     Zdržel se: 0  
  

3. Smlouva o poskytnutí dotace z DP PODPORA KULTURY  na projekt Čakovské prkno 

– 4. ročník 

Starostka informovala zastupitele, že o schválení poskytnutí dotace z DP Podpora kultura na 

projekt divadelní přehlídky Čakovské prkno – 4. Ročník. Seznámila zastupitelstvo se 

smlouvou o poskytnutí dotace. 

Usnesení č.24/05/2017 

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí návrh smlouvy o dotaci z DP PODPORA KULTURY  

na projekt Čakovské prkno – 4. Ročník a pověřilo starostku jejím podpisem. 

Pro:  4  Proti:  0   Zdržel se: 0 

 

4. Stížnost pana J. Bezděky a MUDr. Lubomíra Procházky na havarijní stav místní 

komunikace od silnice Dubné-Čakov k čp. 9 Čakovec a čp.123 Dubné  - informace o 

průběhu a možném řešení 

Starostka seznámila zastupitele s průběhem místního šetření v Čakovci dne 26.3.2017 ohledně 

stavu účelové komunikace UK8 vedoucí od hlavní silnice  na Dubné k Podevrážskému mlýnu. 

Z místního šetření byl pořízen zápis, který byl zastupitelům předložen k nahlédnutí. Zápis 

shrnuje požadavky stěžovatelů a výsledek šetření zástupci obce Čakov s návrhy konkrétních 

řešení dané situace. Dále starostka informovala zastupitele, že celé řešené území účelové  

komunikace ÚK8 a navazujících účelových komunikací je zahrnuto do rozsahu započatých 

komplexních pozemkových úprav, doporučuje tedy řešit majetkoprávní vtahy i celkovou 

rekonstrukci komunikace v rámci provedení  KoPÚ, stávající stav navrhujeme řešit částečnou 

opravou pomocí asfaltového recyklátu, nakoupeného od Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Zastupitelstvo vedlo o věci rozpravu.  

 

 

Usnesení č.25/05/2017 

Zastupitelstvo záležitost projednalo a souhlasí s postřehy a návrhy uvedenými zástupci 

obce Čakov v zápise z místního šetření ze dne 26.3.2017 a s provedením opravy účelové 



komunikace UK8 dle návrhu v zápise v termínu od června do srpna 2017. Zastupitelstvo 

nesouhlasí s požadavkem č.4. Provedení prací zkontroluje kontrolní výbor do 30.9. 2017.  

Pro :  4  Proti  :  0  Zdržel se  :  0 

 

5. Žádost pana Ing.V. Andreeva o úpravu vozovky na obecním pozemku ve Vrší 

Starostka informovala zastupitele o projednání návrhu/žádosti pana Ing. Vladimíra Andreeva, 

bytem Čakov čp.58, o úpravu vozovky – zpevnění jejího povrchu na obecním pozemku parc. 

č.   2550/1 v katastru Čakov u Č.B.  z důvodu nejen lepšího vjezdu či výjezdu na jeho 

pozemek, ale i z důvodů vzniku možného obratiště vozidel zimní údržby, otáčení poštovních a 

ostatních vozidel mimo zpevněnou komunikaci na části lesní cesty , kde dochází pak 

k neúměrně rozbahněnému povrchu lesní cesty a vynášení nečistot na obecní komunikaci. Pan 

Andreev je připraven přispět poloviční částkou na realizaci řešení zpevnění komunikace 

v těchto místech. 

Usnesení č.26/05/2017 

Zastupitelstvo žádost pana Andreeva  projednalo a rozhodlo upravit tuto nezpevněnou 

část komunikace pomocí recyklátu a to z důvodu, že tato část komunikace je využívána 

nejen panem Andreevem, ale slouží jako obratiště poštovních vozidel, vozidel zimní 

údržby a jako odstavná plocha při pořádání obecních akcí . 

Pro : 4   Proti :  0  Zdržel se : 0 

 

6. Dodatek k mandátní smlouvě pro externí účetní obce 

Starostka předložila zastupitelstvu dodatek k mandátní smlouvě externí účetní obce paní Evy 

Komrskové, který prodlužuje smlouvu o vedení účetnictví obce a s ním souvisejících služeb 

na další rok do 31.3.2018, společně s návrhem o navýšení ceny za účetní služby při 

nezměněném rozsahu. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. 

Usnesení č.27/05/2017 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek k mandátní smlouvě účetní firmě Eva Komrsková 

IČO: 63883015  a pověřuje starostku jeho podpisem a navýšením hodinové mzdy paní 

Komrskové o 25 Kč. 

Pro :  4  Proti :  0  Zdržel se : 0 

 

9. Informace o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Územní plán Čakov, podané 

navrhovatelem J. Hojdánkem ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích 

Starostka informovala zastupitelstvo , že dne 5.4.2017 byl podán na Krajský soud v Českých 

Budějovicích návrh na zrušení opatření obecné povahy – Územní plán Čakov, podaný ve lhůtě 

ve smyslu §101b odst. 1 zákona č.150/2002 Sb., podaný právním zástupcem žalobce p. J. 

Hojdánkem. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním podaného návrhu a s kroky, které byly 

právním zástupcem obce učiněny, tzn. že dne 19.4.2017 bylo na soud zasláno vyjádření obce 

v zákonné lhůtě, soudu bude dodán spis související s pořízením územního plánu, aby mohlo 

být pokračováno v soudním řízení. O dalším vývoji řízení bude zastupitelstvo informováno na 

příštích zasedáních zastupitelstva. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

10. Informace o dokončení projektu Oprava fasády na knihovně a klubovně v Čakovci 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dokončením opravy fasády na knihovně a klubovně 

v Čakovci o stavu méně a víceprací provedených na knihovně o kontrole přebíraného díla byla 

provedena místostarostou a starostkou obce. Zastupitelstvu byl předložen dodatek ke smlouvě 

o dílo, týkající se provedených víceprací, které nebyly součástí v soupisu prací zadávané 

zakázky (oprava sádrokartonového podhledu, oprava a obložení venkovní rampy, výměna 

vchodových dveří u rampy a prodloužení konečného termínu realizace. Hodnota méně prací 

byla vyčíslena ve výši  -4.914  bez DPH  , vícepráce byly provedeny ve výši 23.330,08 bez 

DPH. 

 

           Usnesení č. 28/05/2017: 

Zastupitelstvo souhlasí s návrhem dodatku smlouvy o dílo podepsané dne 4.10.2016 a 

pověřuje starostku jeho podpisem , protokolárním převzetí díla a provedením následné 

úhrady fakturované celkové částky za dílo ve výši 141.112,08 Kč bez DPH. 

Pro:   4    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

 

 



11. Informace o způsobu opravy propadlé části stávající komunikace v Čakovci 

Starostka seznámila zastupitelstvo s provedením opravy na propadlé části stávající kanalizace 

v obci Čakovec v místě za čp. 26 v rozsahu cca 15m. Oprava byla nakonec po zvážení všech 

aspektů provedena znova z betonových kanalizačních rour o stávajícím průměru s tím, že byla 

po opravě znovu provedena kamerová zkouška průchodnosti kanalizace po opravě – další 

závada nebyla až do cca 30m od opraveného místa zjištěna, zde z důvodu nesprávného 

napojení přípojky bylo další kamerování znemožněno. Nicméně kanalizace se po částečné 

opravě jeví jako průchozí. Opravu provedla firma Petrách, celkové náklady na opravu byly 

vyčísleny na 21.756 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

12. Diskuse a různé: 

 Oprava místních komunikací – dotační titul Jihočeského kraj 

 Oprava místních komunikací recyklátem, možnost nákupu a uložení recyklátu 

  

 

 

Příští předpokládaný termín zasedání zastupitelstva  bude 15.5. 2017 od 19:00 hod. 

 

 

Konec:  22:00 

 

      Zapisovatel: Ing. Milan Vlk 

 

 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

 

Ověřovatelé:           Petr Jílek 

 

 

Ing. Ladislav Prener 

 

 

 

 

 

 

 

 


