
Zápis č. 8/17 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 19.6.2017 

 

Místo konání: OÚ Čakov 

 

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

Prener 

Omluven:              Michal Ivana, Jan Dušák 

Příchod během jednání:  

   

Hosté:                          p. Voves,  

Začátek:  20:00 hodin 

 

Projednáno: 

1. Předsedající Ing. Lenka Šišpelová přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 5 

zastupitelů 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: 

 Výměna vadných armatur (nefunkčních hydrantů a šoupat)  na vodovodu obce 

– informace o možné korekci cenové nabídky. 

 Výběr dodavatele DA pro JSDHO na projekt „Pořízení DA pro JSDHO 

Čakov“ – doporučení hodnotící komise 

 Výběr dodavatele materiálu a stavebních prací na projekt „Rekonstrukce 

vybraných prostor v budově OÚ a MŠ Čakov“  

 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu  obce  za rok 2016 

 Informace o provedené pravidelné kontrole  a schválení účetní závěrky a 

výroční zprávy MŠ Čakov za rok 2016 

 Stanovení hodnotící komise pro výběr dodavatele stavebních prací na projekt 

„Stavební úpravy budovy bývalé fary č.p.20  v Čakově 

 Schválení nového požárního řádu obce. 

 Diskuse a různé: 

Čakovská pouť 16.7.2017 

 

Doplnění programu: 

 Žádost pana Fr. Kukly, Čakovec 26, jako organizátora akce s názvem „Setkání 

rodáků Čakovce“, konané dne 15.7.2017  

Pro:  5   Proti:   0     Zdržel se: 0  
  

3. Výměna vadných armatur (nefunkčních hydrantů a šoupat)  na vodovodu obce – 

informace o možné korekci cenové nabídky 

Pověřený zastupitel L. Prener seznámil zastupitelstvo s revizí navržených oprav vodovodních 

armatur a možnou korekcí nabídky na provedení oprav na vodovodu obce. O předneseném 

návrhu byla vedena rozprava. 

 

Usnesení č.46/08/2017 

Zastupitelstvo vedlo rozpravu a rozhodlo o provedení následujících oprav: 

Hydrantu a šoupat u oprava č. 1 u požární zbrojnice v Čakově. 

Šoupě a hydrant u oprava č. 2 naproti Mikuškům. 

Doplnění ozubce hydrantu v Čakově u hřbitova,  oprava č. 3. 

Doplnění nástavce šoupěte hydrantu u sídla firmy Ořechy a sušené plody v Čakovci, 

oprava č. 5 

Nutnost celkové opravy šoupěte a hydrantu pod Kujanů v Čakovci, oprava č. 4 bude 

prověřena  v průběhu roku 2017 a její realizace bude provedena v roce 2018.  

U schválených  pozic č. 1, č. 2, č.3 a č.5  bude požadován položkový rozpočet.  

 

Pro:  5  Proti:  0   Zdržel se: 0 

 

 

 



4. Výběr dodavatele DA pro JSDHO na projekt „Pořízení DA pro JSDHO Čakov“ – 

doporučení hodnotící komise 

Hodnotící komise pověřená zastupitelstvem obce usnesením č. 43/07/2017 otevřela a 

zhodnotila dne 19.6.2017 v 19:00 hodin podané cenové nabídky na projekt „Pořízení DA pro 

JSDHO Čakov“ dle podmínek vypsané výzvy. Kritériem pro hodnocení byla nejnižší cena.  

Hodnotící komise ve složení: Daniel Peterka, Miloš Ryba, Ing. Lenka Šišpelová, doporučují 

zastupitelstvu přijetí nabídky firmy Techsport, s.r.o., která nabídla dodání požadovaného 

automobilu za nejnižší cenu při splnění všech formálních náležitostí nabídky. 

 

Usnesení č.47/08/2017 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s provedeným výběrovým řízením ve formě protokolu 

z otevírání obálek – formální vyhodnocení nabídek, dále s pořadím vyhodnocených 

nabídek a s dle zadaného kritéria nejlepší nabídkou. Zastupitelstvo schvaluje firmu 

Techsport, s.r.o. jako dodavatele dopravního automobilu pro JSDH obce Čakov na 

projekt „Pořízení DA pro JSDHO Čakov“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy 

s touto firmou. 

Pro :  4  Proti  :  0  Zdržel se  :  1 

 

5. Výběr dodavatele materiálu a stavebních prací na projekt „Rekonstrukce vybraných 

prostor v budově OÚ a MŠ Čakov“ 
Starostka předložila zastupitelstvu cenové nabídky, doručené do stanoveného termínu 

19.6.2017 do 17 hod. v následujícím pořadí: 1. Precis Building SE Haklovy Dvory 2235, IČO 

28147499, 19.6.2017 8:30 (osobně), 2. Povltavská stavební s.r.o. Nádražní 265  Český 

Krumlov,  IČO 608502213 , 19.6.2017 v  15.30 (osobně). 3. Stavební firma SIXL, spol. s.r.o. 

Vyšný 8 Český Krumlov, IČO 48204099, 19.6.2017 v 16.30 (osobně). Zastupitelstvo v roli 

hodnotící komise jednotlivé nabídky otevřelo, zkontrolovalo a vyhodnotilo. O hodnocení 

nabídek byl proveden zápis. Na základě stanovených kritérií byla jako nejlepší vyhodnocena 

cenová nabídka firmy Precis Building SE, Haklovy Dvory 2235, IČO 28147499 za 401.883,- 

Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 48/08/2017 

Zastupitelstvo schvaluje pro realizaci projektu „Rekonstrukce vybraných prostor v 

budově OÚ a MŠ Čakov“ firmu Precis Building SE dle podané celkové nabídky v částce 

401. 883,- Kč včetně DPH, se zárukou 60 měsíců a pověřuje starostku podpisem smlouvy 

s touto firmou. Dále pověřuje místostarostu průběžnou kontrolou prováděných prací. 

Pro : 5   Proti :  0  Zdržel se : 0  

 

6. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu  obce  za rok 2016 

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

2016 

Starostka seznámila zastupitelstvo se Závěrečným účtem obce a zprávou o výsledku 

hospodaření obce za rok 2016, zveřejněného ve dnech od 2.6. 2016 do 19.6. 2016 pod čj. 

OC-210/2017. K uvedenému dokumentu nebyly zaznamenány žádné připomínky. 

Starostka seznámila zastupitele s úplným zněním závěrečného účtu obce za rok 2016 a se 

Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Hospodaření obce 

skončilo za rok 2016 přebytkem ve výši 1.495.631,-Kč. Obec hospodařila s příjmy ve výši 

4.803.352,-Kč (z toho 3.695.837,-Kč byly příjmy daňové a 428.000 příjmy z dotací od 

krajů, SR a EU, 679.514,- příjmy nedaňové), výdaje obce byly ve výši 3.307.721 (z toho 

2.703.955,- běžné výdaje a 603.766,- výdaje investiční tzv. kapitálové). Ve zprávě o 

přezkoumání bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření 

obce za rok 2016. 

 

Usnesení č.49/08/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 

2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, a to „bez 

výhrad“. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by 

mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Při 

přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Pro :  5  Proti :  0  Zdržel se : 0 

 

 

 



 

b) Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 
Starostka předložila  zastupitelstvu k projednání  účetní závěrku za rok 2016 sestavenou 

ke dni 31.12.2016, která se skládá z těchto částí: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, 

inventarizační zpráva, zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016.  

 

Usnesení č.50/08/2017 

Zastupitelstvo schvaluje tuto účetní závěrku za rok 2016 včetně inventarizační zprávy a 

protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016 je přílohou tohoto zápisu. 

Pro:  5   Proti:  0 Zdržel se:   0 

 

7. Informace o provedené pravidelné kontrole  a schválení účetní závěrky a výroční zprávy 

MŠ Čakov za rok 2016 

a) Kontrola hospodaření MŠ Čakov a schválení účetní závěrky MŠ 

Předseda finanční komise předložil zastupitelstvu zjištění kontrolní skupiny z provedené 

kontroly a rozboru hospodaření příspěvkové organizace MŠ Čakov za rok 2016. Kontrola byla 

provedena dle předložených podkladů od MŠ Čakov v objemu finančních prostředků na straně 

výnosů 1.531.881 Kč a na straně nákladů 1.527.315 Kč. Zjištění a doporučení finančního 

výboru:  

1) hospodaření MŠ Čakov skončilo v roce 2016 s přebytkem ve výši 4.566 Kč, 

kontrolní skupina doporučuje zastupitelstvu po schválení výsledku hospodaření jeho 

převedení do Rezervního fondu tvořeného zlepšeným  HV  

2) dle rozboru jednotlivých výdajových položek bylo hospodaření MŠ účelné a v 

rámci možností i hospodárné.  

3) kontrolní skupina předloží prostřednictvím finančního výboru kontrolní zjištění a 

doporučení tohoto protokolu ke schválení zastupitelstvu obce Čakov. 

Usnesení č. 51/08/2017    

Zastupitelstvo se zprávou a doporučeními  finančního výboru souhlasí, schvaluje 

výsledek hospodaření za rok 2016 a převod přebytku hospodaření do rezervního fondu 

tvořeného zlepšeným  HV.  

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0  
 

b) Projednání a schválení Závěrečné zprávy a účetní závěrky MŠ Čakov za rok 2016 

Starostka předložila  zastupitelstvu k projednání  účetní závěrku MŠ Čakov za rok 2016, 

sestavenou ke dni 31.12.2016, která se skládá z těchto částí: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

příloha, protokol o výsledku  provedené kontroly za rok 2016. 

 

Usnesení č. 52/08/2017    

Zastupitelstvo schvaluje tuto účetní závěrku a protokol o schválení účetní závěrky za rok 

2016 je přílohou tohoto zápisu.  

Pro: 5  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

8. Stanovení hodnotící komise pro výběr dodavatele stavebních prací na projekt „Stavební 

úpravy budovy bývalé fary č.p.20  v Čakově 

Starostka navrhla zastupitelstvu pro účely výběrového řízení pro výběr dodavatele stavebních 

prací na projekt „Stavební úpravy budovy bývalé fary č.p. 20  v Čakově“ stanovit 

tříčlennou hodnotící komisi, které bude předloženo provedené zhodnocení firmou Stavební 

poradna s.r.o., která administruje výběrové řízení. 

 

Usnesení č. 53/08/2017 

Zastupitelstvo schvaluje stanovení tříčlenné hodnotící komise pro účely výběrového 

řízení pro výběr dodavatele stavebních prací na projekt „Stavební úpravy budovy 

bývalé fary č.p. 20  v Čakově“ ve složení: Petr Jílek, Jan Dušák a Lenka Šišpelová  

(v nutném případě náhradník Daniel Peterka) 

Pro:   5  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 



 

9. Schválení nového požárního řádu obce. 
Starostka seznámila zastupitele s návrhem nové obecně závazné vyhlášky č.1/2017- Požárního 

řádu obce, zpracovaným způsobilou osobou v oblasti PO a BOZP firmou Preventcom, s.r.o. .  

 

Usnesení č. 54/08/2017 

Zastupitelstvo návrh projednalo a schválilo v navrhovaném znění. Nová obecně závazná 

vyhláška č.1/2017 -  Požární řád obce je k dispozici na OÚ pod čj. OC-211/2017 a nabývá 

účinnosti patnáctým dnem od jejího vyvěšení na úřední desce. 

Pro:   5  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

10. Žádost pana Fr. Kukly, Čakovec 26 jako organizátora akce s názvem „Setkání rodáků 

Čakovce“, konané dne 15.7.2017 

Starostka předložila zastupitelstvu žádost pana Fr. Kukly, Čakovec 26, jako organizátora akce 

s názvem „Setkání rodáků Čakovce“, konané dne 15.7.2017, o podpoření a záštitu této akce 

obcí Čakov ve formě finančního příspěvku, zapůjčení klubovny a veřejného prostranství před 

klubovnou apod. dle žádosti. 

 

Usnesení č. 55/08/2017 

Zastupitelstvo souhlasí s podporou akce „Setkání rodáků Čakovce“, konané 15.7.2017, a 

schvaluje finanční dar na akci ve výši 5.000,-Kč , zapůjčení klubovny a veřejného 

prostranství před klubovnou apod. dle žádosti. 

 

11. Diskuse a různé: 

Čakovská pouť 16.7.2017 – předběžný program:  

Pouťová mše v kostele sv. Linharta, loutkové představení pro děti Divadla 

Studna, malý staročeský jarmark s předváděním lidových řemesel, atrakce a hry 

pro děti na návsi, k tanci i poslechu hrají kapela Patriot a dechová kapela 

Šumavanka   

 

 

Příští  termín zasedání zastupitelstva bude 13. 7. 2017 od 20:00 hod. 

 

Konec:  23:00 

 

Zapisovatel: Ing. Milan Vlk 

 

 

     Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová                                              

 

 

Ověřovatelé:           Daniel Peterka 

 

 

Ing. Ladislav Prener 

 

 

Petr Jílek 


