
Zápis č. 7/13 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 8.4.2013 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

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

Jabůrková Jana, Ing. Petrách Filip 

 

Omluven:         

  

 

Hosté:      

 

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 Ing. Filip Petrách a ověřovateli zápisu budou zbývající přítomní 

členové zastupitelstva mimo předsedajícího a zapisovatele. 

2. Předsedající seznámila přítomné s programem jednání: 

 Rozpočet MŠ Čakov,  

 Informace o kontrole hospodaření MŠ Čakov 

 Podpoření znění Druhé zlínské výzvy proti podivnému systému 

rozdělování evropských dotací 

 Podmínky zadávací dokumentace a výběrové řízení na dodávku a 

výměnu oken v budově fary čp.20 

 Výběrové řízení na opravu střech hospodářských budov 

 Informace o vyúčtování elektřiny od firmy E.ON za osadu Čakov 

 Informace o vyhlášení výběrového řízení na post ředitelky MŠ 

Čakov 

 Správce klubovny v Čakovci 

 Diskuze – různé 

 

 

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu MŠ Čakov na rok 2013.  Příjmy 

rozpočtu činí 290.000,- Kč a navrhované výdaje 290.000,- Kč. Rozpočet je navrhován 

jako vyrovnaný. Zastupitelstvo bere na vědomí, že výše uvedený rozpočet MŠ Čakov 

neobsahuje na straně příjmů a výdajů mzdové prostředky, které jsou MŠ přiděleny ze 

státního rozpočtu. Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh rozpočtu MŠ Čakov. 

Pro:  6   Proti:  0   Zdržel se:  0 

 

4. Předseda finanční komise předložil zastupitelstvu zjištění kontrolní skupiny z 

provedené kontroly a rozboru hospodaření příspěvkové organizace MŠ Čakov za rok 

2012. Kontrola byla provedena dle předložených podkladů od MŠ Čakov v objemu 

finančních prostředků na straně výnosů 1 401 279,88 Kč a na straně nákladů 1 403 

416,28 Kč. Zjištění a doporučení finančního výboru:  

a) hospodaření MŠ Čakov skončilo v roce 2012 schodkem  2136,40 Kč 

b) dle rozboru jednotlivých výdajových  položek bylo hospodaření MŠ účelné a 

v rámci možností i hospodárné 

c) finanční komise navrhuje vzniklý schodek 2136,40 Kč uhradit z prostředků pro 

rok 2013 Kč . 

Zastupitelstvo se zprávou finančního výboru souhlasí a nařizuje MŠ Čakov provést 

účetní operace dle výše uvedeného zápisu. 

Pro :  6   Proti : 0  Zdržel se: 0 



 

5. Starostka seznámila zastupitelstvo se zněním Druhé zlínské výzvy, která upozorňuje, 

že hrozí významné zhoršení možností čerpání financí pro samosprávy z EU v příštím 

programovém období na základě již probíhajících jednání vlády ČR a navrhla 

vyjádřením souhlasu se zněním této výzvy vyvěšením cedulí „Máme nárok na 

evropské peníze!“ pod značky začátek a konec obce. Zároveň bude tato cedule spolu 

s vysvětlením symbolů vyvěšena na úřední desce obce. 

Pro :  4   Proti : 0  Zdržel se:   2 

 

6. Zastupitelé projednali podmínky zadávací dokumentace na dodávku a výměnu oken 

v budově bývalé fary v Čakově, jejímž základem je projektová dokumentace na 

výměnu těchto oken a závazné stanovisko odboru památkové péče magistrátu města 

České Budějovice. Zastupitelstvo pověřilo starostku zpracováním a zveřejněním 

výzvy do 15.4.2013. 

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se:  0 

 

7. Hodnotící komise dnešního dne, t.j. 8.4.2013, otevřela obálky s nabídkami na opravu 

střech hospodářských budov bývalé fary č.p. 20, a rozhodla, že po doplnění 

formálních náležitostí bude o vítězi rozhodnuto na příštím zasedání. 

Pro:   6   Proti:   0   Zdržel se:   0 

 

 

8. Starostka seznámila zastupitelstvo s vyúčtováním spotřeby elektrické energie za 

odběrná místa v osadě Čakov za období od 31.1.2012 do 31.1.2013. Spotřeba 

elektrické energie se za tato odběrná místa snížila z 17,762 MWh na 16,916 tj, snížení 

o 0,846 Mwh i přesto že od 9/2012 bylo zprovozněno osvícení kostela sv. Linharta. 

Vzhledem k renovaci veřejného osvětlení v roce 2011 byla v roce 2012 patrná úspora 

na veřejném osvětlení (náklady za rok 2011 – 44.264,-Kč, náklady za rok 2012 – 

39.708,27 tj o 4.555,73 méně) i navzdory vzrůstajícím cenám el. energie a 

zprovoznění osvětlení kostela sv. Linharta. Celkově Obec Čakov v roce 2011 za tato 

odběrná místa zaplatila 63.388 Kč a v roce 2012 61.376 Kč, což je o 2.012 Kč méně i 

navzdory zvyšujícím se cenám a zvýšení DPH. Obec Čakov zaplatila na zálohách za 

el. energii 108 800 Kč, z toho skutečné náklady byly 61.376 Kč, bude jí tedy 

společností E.ON za tato odběrná místa vráceno 47.424 Kč. Zastupitelstvo bere 

informaci na vědomí a pověřilo starostku jednáním se společností E.ON ohledně 

prověření nutné výše záloh na platby. 

 

9. Starostka informovala že nejpozději do 12.4.2013 bude na základě oznámení stávající 

ředitelky MŠ o odchodu do důchodu vyhlášen konkurz na novou ředitelku MŠ Čakov 

dle platné právní legislativy. Vyhlášení konkurzu bude zveřejněno na úřední a 

elektronické desce obce Čakov, dále na Magistrátu města České Budějovice a 

případně bude inzerováno v některých periodikách. 

Pro:   6    Proti:  0   Zdržel se:   0 

 

10. Správce klubovny v Čakovci p. Puffer oznámil ukončení své funkce k 31.3.2013 a 

z tohoto důvodu se mohou noví kandidáti na tuto funkci hlásit na OÚ v Čakově. 

Pro:   6    Proti:  0   Zdržel se:   0 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Konec:  22:30 hod. 

 

 

Zapisovatel: Bc. Jan Dušák 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová  

 

 

Ověřovatelé: Jiří Postl 

 

 

Ing. Milan Vlk 

 

 

   Jana Jabůrková 

 

 

                                    Ing. Filip Petrách 


