
Zápis č. 6/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 25.3.2013 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Vlk Milan, Postl Jiří, Ing. Šišpelová Lenka, Bc. Dušák Jan, 

Jabůrková Jana, Ing. Petrách Filip 

 

Omluven:         

  

 

Hosté:    Mgr. Tušl Radek  

 

Začátek: 19:00 hodin 

 

Projednáno: 

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

šest zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelé se dohodli, že 

zapisujícím bude Bc. Jan Dušák a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové 

zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele. 

2. Předsedající seznámila přítomné s programem jednání: 

 Schválení návrh rozpočtu na rok 2013 

 Dodatek k mandátní smlouvě za účelem vedení účetnictví obce 

 Projednání podání žádostí o dotaci na obnovu nemovitých 

kulturních památek na opravu části střechy hospodářských budov 

bývalého objektu fary a o dotaci na předprojektovou přípravu 

obnovy nemovitých kulturních památek z vyhlašovaných  

grantových  programů Jihočeského kraje  

 Výsledek jednání s firmou ČEVAK , a.s. o kalkulaci ceny vodného       

 na rok 2013  

 Návrh dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova 

ČR 

 Informace o právním poradenství 

 Informace o stavu projektu na dostavbu kanalizace a ČOV 

v Čakovci a v Čakově 

 Žádost o změnu využití pozemku KN v Čakovci par.č. 946/2 čj. 

40/2013 p. F. Procházky v novém ÚP Obce Čakov 

 Diskuze – různé 

 

 

3. Po bezpřipomínkovém zveřejnění zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Čakov pro 

rok 2013. Navrhované příjmy činí 3.696.240,- Kč a navrhované výdaje 4.256.489,- Kč. 

Rozpočet je navrhován jako schodkový ve výši 560.249,- Kč. K vyrovnanosti stran 

rozpočtu bude použita položka 8115 ( změna stavu krátkodobých peněžních prostředků , tj. 

bude snížena o 560.249 Kč – schodek bude financován z vlastních zdrojů – z přebytku 

hospodaření minulých let). 

Pro: 6    Proti:  0   Zdržel se:  0 

 

4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek č.2 k mandátní smlouvě č.1101 

sepsané dne 30.3.2011 mezi Obcí Čakov a Evou Komrskovou, účetní poradenství , vedení 

účetnictví, IČO: 63883015. Dodatek prodlužuje smlouvu za účelem vedení účetnictví obce 

o dalších 12 měsíců tj. do 31.3.2014, ostatní znění smlouvy zůstává v platnosti.  

Pro:  6  Proti:  0   Zdržel se:  0 

 



5. Zastupitelstvo projednalo podání žádostí do dotačních programů vyhlašovaných 

Jihočeským krajem, a to : 

 do grantového programu Předprojektová příprava obnovy kulturních památek – za 

účelem získání finančních prostředků na předprojektovou přípravu (průzkum 

barevnosti venkovní a vnitřní fasády, průzkum dřevěných konstrukcí v budově fary 

čp. 20. Poskytnuté finanční prostředky mohou činit maximálně 60 %  z celkových 

nákladů na předprojektovou přípravu obnovy kulturní památky, maximální výše 

poskytnutých finančních prostředků může být 80 000,- Kč. Zastupitelstvo souhlasí 

s podáním této žádosti.  

Pro:  6     Proti:  0   Zdržel se:   0 

 do grantového programu Nemovité kulturní památky za účelem opravy části střech 

hospodářských objektů bývalého areálu fary čp.20. Poskytnuté finanční prostředky 

mohou činit maximálně 60 % celkových nákladů projektu, maximální výše 

poskytnutých finančních prostředků může být 500 000,- Kč. Zastupitelstvo souhlasí 

s podáním této žádosti. 

Pro:   6   Proti:  0   Zdržel se:   0 

 

6. Starostka informovala zastupitelstvo o výsledku vleklých jednání s firmou ČEVAK 

o kalkulaci ceny vodného na rok 2013. Po  podrobné kontrole nákladů v předložených 

návrzích na kalkulaci ve spolupráci se společností Česká vodohospodářská s.r.o. a 

vleklých jednání se zástupci firmy Čevak, a.s., provozovatel vodovodu nakonec souhlasil 

s úpravou kalkulace na rok 2013 tak, aby pohyblivá cena vodného zůstala nezměněna  ve 

výši 32,09 za m3bez DPH – původní návrh byl 32,98 za m3 bez DPH. Cena za vodoměry 

(tzv. pevná složky vodného) vzhledem k rostoucím celkovým nákladům vzrostla 

(především náklady na dodávku vody od JVS), zrušením jednoho velkokapacitního 

vodoměru, a  k dodržení zákonných a smluvních podmínek na 455,-Kč/vodoměr do 

2,5m3/H  a 2024,-Kč za vodoměr do 6m3/H. Zastupitelstvo souhlasí s předloženým 

návrhem kalkulace – varianta březen 2013. 

Pro: 6     Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

7. Starostka předložila zastupitelstvu návrh Dohody o poskytnutí dotace z Programu 

rozvoje venkova ČR, která se týká přislíbené dotace na opravu oken budovy bývalé fary 

čp. 20. Zastupitelstvo návrh dohody odsouhlasilo a pověřilo starostku jejím podpisem dle 

podmínek zvacího dopisu ze dne 19.3.2013. 

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

 

8. Starostka předložila zastupitelstvu návrh dohody o poskytování právní pomoci a 

služeb s Advokátní kanceláří JuDr. Zdeňkem Koupal, Mgr. Jitka Bednářová. 

Zastupitelstvo návrh dohody projednalo a s uzavřením smlouvy nesouhlasí.  

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

9. Starostka informovala zastupitelstvo o stavu zpravování projektové dokumentace na 

dostavbu kanalizace a ČOV v Čakově a navrhla při veřejném projednání územního plánu i 

veřejnou prezentaci finálního návrhu zpracování projektu za přítomnosti projektanta 

veřejnosti. Dále předložila zastupitelstvu dodatek č. 3, který se týká vzhledem ke kolizi 

s projednáváním územního plánu opět prodloužení termínu dokončení díla. Zastupitelstvo 

souhlasí s veřejnou prezentací finálního návrhu projektové dokumentace a odsouhlasilo 

dodatek ke smlouvě o dílo.  

Pro: 6     Proti:  0   Zdržel se:   0 

 

  

 

 



10. Starostka předložila zastupitelstvu žádost o změnu využití pozemku KN v Čakovci 

par.č. 946/2,  č.j. 40/2013 p. F. Procházky  z plochy NZ na plochu RI (plochu individuální 

rekreace) za účelem plánované rekonstrukce chaty. Zastupitelstvo žádost odsouhlasilo a 

projedná jí při veřejném projednání Ú.P. 

Pro:  6    Proti:  0    Zdržel se:   0  

 

 

 

 

Konec:  21:30 hod. 

 

 

Zapisovatel: Bc. Jan Dušák 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová  

 

 

Ověřovatelé: Jiří Postl 

 

 

Ing. Milan Vlk 

 

 

   Jana Jabůrková 

 

 

                                    Ing. Filip Petrách 


