
Zápis č. 6/16 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 19.5.2016 

 
Místo konání: OÚ Čakov 

 

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

 

Omluven:            Jan Dušák, Petr Jílek, Michal Ivana   

   

Hosté:                          p. Voves, Zdenka Popelková  

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 

M. Vlk a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo 

předsedajícího a zapisovatele. 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání: 

 Personální změna v MŠ Čakov 

 Návrh na prodloužení termínu provedení pravidelné kontroly hospodaření v MŠ 

Čakov 

 Podmínky výběru dodavatele na další etapu stavebních prací  na faře, rozsah 

zadávaných prací 

 Projednání závěrečného účtu obce včetně zprávy o kontrole hospodaření obce 

za rok 2015 

 Žádost o rozšíření herních prvků na hřišti v Čakovci 

 Diskuse a různé – Cyklostezka ČB, Branišov, Dubné, Čakov, Holašovice, 

  - rozsah opravy hřiště ve Vrší 

  

Změny a doplnění do programu: 

 Projednání závěrečného účtu obce včetně zprávy o kontrole hospodaření obce za rok 

2015 – odloženo na příští zasedání zastupitelstva 

 Schválení smlouvy o poskytnutí dotačních prostředků z grantu Podpora kultury 

Jihočeského kraje na Čakovskou pouť 

 Vyúčtování provozovatele vodovodu firmy ČEVAK za rok 2015 

 

Pro:  4   Proti:   0     Zdržel se: 0  

  
3. Personální změna v MŠ Čakov 

Starostka seznámila zastupitelstvo s rozhodnutím ředitelky MŠ Bc. Zlaty Vychytilové o 

vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky MŠ Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné a 

s rozvázáním pracovního poměru ve školce dohodou  k datu 31.8.2016. Zastupitelstvo bere 

informaci na vědomí. Starostka informovala zastupitelstvo o nutnosti vyhlášení nového 

konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ Čakov v co nejkratší době, aby nebyl 

narušen plynulý chod školky,  a navrhuje jmenovat do výběrové komise jako zástupce obce 

starostku Lenku Šišpelovou a místostarostu Jana Dušáka 

 

Usnesení č.40/06/2016 

Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ 

Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné a pověřuje starostku provedením zveřejnění a všech 

ostatních zákonných kroků spojených s konkursem. Dále jmenuje do výběrové komise 

jako zástupce za obec starostku Lenku Šišpelovou a místostarostu pana Jana Dušáka. 

 

Pro:  4  Proti:  0   Zdržel se: 0 

 

4. Návrh na prodloužení termínu provedení pravidelné kontroly hospodaření v MŠ Čakov 
Předseda finanční komise Ing. Milan Vlk z důvodu vysokého pracovního vytížení předsedy 

komise, navrhuje prodloužení termínu provedení kontroly hospodaření v MŠ Čakov do 

31.5.2016. Zpráva o výsledcích kontroly bude pak podána zastupitelstvu na nejbližším 

zasedání  po tomto termínu.  



Usnesení č.41/06/2016 

Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh předsedy finančního výboru. 

Pro: 4  Proti:  0    Zdržel se:   0   

 

5. Podmínky výběru dodavatele na další etapu stavebních prací  na faře, rozsah 

zadávaných prací 

Starostka seznámila zastupitelstvo a podrobným rozpočtem dvou možných etap stavebních 

prací pro letošní rok a dále s možnostmi případného podání žádostí o poskytnutí finančních 

prostředků z prostředků státního rozpočtu a evropské unie, které budou na podzim tohoto 

roku. Zastupitelstvo vedlo rozpravu o rozsahu prací, které budou provedeny letos na faře a o 

podmínkách  a termínech zadávací dokumentace.   

Usnesení č.42/06/2016 

Zastupitelstvo rozhodlo o výběru zhotovitele pouze na druhou etapu sanace vlhkosti  

fary hodnotě max. 350 tis. Kč, ne o výběru zhotovitele na stavbu přípojek a vnitřní ZTI. 

Pověřilo starostku oslovením třech firem k podání cenové nabídky a zapracováním 

následujících podmínek do zadávací dokumentace: záruka min. 60 – 120měsíců, 

odhadovaná hodnota 350 tis. Kč, 5 referenčních zakázek obdobného charakteru, termín 

realizace 07 – 10/2016  (nejpozději k 31.10.2016), hodnocení cena (60%), záruka (20%), 

výhodnost smlouvy (20%) 

Pro:  4  Proti:  0   Zdržel se:   0 

 

6. Žádost o rozšíření herních prvků na hřišti v Čakovci 

Starostka předložila zastupitelstvu žádost Čakoveckých občanů o rozšíření herních prvků na 

hřišti v Čakovci. Zastupitelstvo vedlo o této žádosti rozpravu. 

Usnesení č. 43/06/2016 

Zastupitelstvo žádost občanů Čakovce  projednalo a pověřilo starostku získat více 

informací a doplnění žádosti o konkrétní návrhy občanů z Čakovce. 

Pro:  4  Proti:  0   Zdržel se:   0 

 

 

7. Schválení smlouvy o poskytnutí dotačních prostředků z grantu Podpora kultury 

Jihočeského kraje na Čakovskou pouť 

Starostka seznámila zastupitelstvo se zněním smlouvy o poskytnutí dotace 

SDO/OEZ/821/2016  z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpory kultury, 1. Výzva pro 

rok 2016 na projekt Obnovení tradice Čakovské pouti – III. Celkové náklady projektu jsou 

36.421, dotace 25.000,-Kč, vlastní podíl min. 11.421,-Kč.  

     Usnesení č. 44/06/2016: 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZ/821/2016  z Dotačního 

programu Jihočeského kraje Podpory kultury, 1. Výzva pro rok 2016 na projekt Obnovení 

tradice Čakovské pouti – III a pověřuje starostku jejím podpisem. 

Pro:   4  Proti: 0   Zdržel se: 0   

  

8. Vyúčtování provozovatele vodovodu firmy ČEVAK za rok 2015 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním z provozování veřejného vodovodu za 

hospodářský rok 2015.  

                                   Zisk-plán                Zisk-skutečnost                    Rozdíl 

             Vodné           23.311 Kč                      82.958 Kč                      58.647 Kč 
Usnesení č. 45/06/2016: 

Zastupitelstvo souhlasí s vyúčtováním a vrácený přebytek 58.647,- Kč, bude 

uhrazen v první polovině roku 2016 na účet obce a bude použit spolu 

s nevyčerpaným přebytkem z roku 2014 (32.201,- Kč) na další opravy 

vodovodních šoupat, navržené provozovatelem, aby bylo možné lépe najít úniky 

vody na vodovodní síti a na revize a případných oprav některých hydrantů pro 

možné použití v případě požáru. 
Pro:   4  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

  

9. Diskuze, různé 

 

 



 

 

 

 

Možný další termín příštího zastupitelstva  9.6.2016 

 

 

Konec:  22:00 hod. 

 

 

Zapisovatel: Ing. Milan Vlk 

 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

 

Ověřovatelé:           Ing. Ladislav Prener 

 

 

Daniel Peterka 

 

 

 

 

 

 

 


