
Zápis č. 2/15 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 2.2.2015 

 
Místo konání: OÚ Čakov 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Šišpelová, Jan Dušák, Ing. Ladislav Prener, Petr Jílek, Michal 

Ivana, Ing. Milan Vlk 

 

Omluven:  Tomáš Jabůrek  

 

Hosté:        Mgr. Radek Tušl 

 

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 seznámil přítomné s navrženým zveřejněným programem jednání: 

 Dodatek ke zřizovací listině MŠ Čakov 

 Projednání seznamu poplatníků na předpis poplatků na rok 2015  a stanovení termínů 

úhrad dle OZV 1/2012 

 Žádost o souhlas se zřízením nové přípojky a s připojením na vodovodní řád obce 

pana Procházky 

 Zrušení knihovny v Čakově a likvidace knihovního fondu 

 Informace o pronájmu ledové plochy a uspořádání veřejného bruslení pro občany ze 

správního obvodu Obce Čakov 

 Návrh na změnu dodavatele obědů, možné varianty 

 Informace o podaných žádostech o dotace z grantových programů Jihočeského kraje 

 Diskuze a různé 

       

Do programu byly doplněny následující body jednání: 

 Návrhy na dodávku regálů do knihovny v rámci akce Rekonstrukce obecní knihovny a 

klubovny v Čakovci 

 

           Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program. 

Pro:    6      Proti:   0     Zdržel se: 0 

 

3. Dodatek ke zřizovací listině MŠ Čakov 

Starostka předložila zastupitelstvu dodatek č. 4 ke zřizovací listině organizace MŠ Čakov. 

V dodatku je upřesněn způsob nabývání majetku mateřskou školou pro zřizovatele a 

aktualizován svěřený majetek obcí zjištěný inventarizací ke dni  31.12.2014. Dodatek ke 

zřizovací listině je k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ. 

Usnesení č. 05/02/2015: 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke zřizovací listině MŠ Čakov s účinností od 1.1.2015.  

Pro:    6      Proti:   0     Zdržel se: 0 

  

4. Projednání seznamu poplatníků na předpis poplatků na rok 2015  a stanovení termínů 

úhrad dle OZV 1/2012 

Zastupitelstvo projednalo seznam poplatníků pro předpis místních poplatků na rok 2015 dle 

platné obecně závazné vyhlášky, seznam poplatníků je uložen na OÚ pod čj. OC-13/2015. 

Výše poplatků pro letošní rok se řídí platnou obecně závaznou vyhláškou 1/2012 a zůstává 

stejná jako pro rok 2014, a to: 

                        - poplatek za psa 100 Kč , za každého dalšího psa téhož majitele 150 Kč 

                        - poplatek za popelnice 500 Kč za každého občana st. 15-ti let s TP v obci 

- rekreační 500 Kč/ chalupu a 500 Kč/za byt nebo rodinný dům, ve kterém       

   není  hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 

                        - stočné 50 Kč za každého občana s TP v obci 



Zastupitelstvo stanovilo hromadné termíny výběru místních poplatků v hotovosti, a to: 

9. 3. 2015 od 17.00 – 19.00 a 13. 3. 2015 od 16:00 – 18.00 v budově O.Ú. v Čakově 

10. 3. 2015 od 17.00 – 19.00 v Čakovci v místní lidové knihovně. 

Dále je možné hradit místní poplatky bezhotovostně na číslo účtu obce 32920231/0100 

vedený u KB, a.s. 

Usnesení č. 06/01/2015: 

Zastupitelstvo schvaluje seznam poplatníků vedený pod čj. OC – 13/2015 a výše uvedené 

termíny a způsoby úhrady místních poplatků a pověřuje starostku zveřejněním termínů výběru 

obvyklým způsobem 

Pro:   6  Proti: 0   Zdržel se: 0  

 

5. Žádost souhlas se zřízením nové přípojky a s připojením na vodovodní řád obce pana 

Procházky 

Starostka seznámila zastupitelstvo se žádostí čj. OC-5/2015 ze dne 12.1.2015 o souhlas se 

zřízením nové vodovodní přípojky na vodovodní řád obce pro stavební parcelu p.č. 908/14, 

908/15. Náklady na vodovodní přípojku bude hradit žadatel. 

Usnesení č. 07/02/2015: 

Zastupitelstvo žádost projednalo a nesouhlasí se zřízením vodovodní přípojky k obecnímu 

vodovodu dle předloženého zakreslení a trvá na dodržení územní studie v dané lokalitě. 

Pro:   6  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

6. Zrušení knihovny v Čakově a likvidace knihovního fondu 

Starostka seznámila zastupitelstvo se stavem knihovního fondu bývalé knihovny v Čakově a 

s doporučením nadřízeného orgánu na zrušení registrace u Ministerstva kultury ČR, protože 

knihovna je již dlouho nečinná. 

Usnesení č. 08/02/2015: 

Zastupitelstvo rozhodlo o zrušení knihovny a její registrace a o likvidaci zbylého knihovního 

fondu do tříděného odpadu.  

Pro:   6  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

7. Návrh na změnu dodavatele obědů, možné varianty 

Pan Petr Jílek podal zastupitelstvu návrh na změnu dodavatele obědů pro občany ze správního 

obvodu obce Čakov v pracovních dnech z důvodů klesající tendence počtu dovážených obědů. 

Společně se starostkou byly prověřovány jiné možnosti dovozu obědů od místních dodavatelů 

vzhledem k požadavkům a přáním občanů, které projevily na vracených jídelních lístcích nebo 

při ústních rozhovorech. Možnosti jsou následující: dovoz z restaurace z Lipí – cena 79,-Kč 

bez dopravy včetně polévky, dovoz z restaurace ze Žabovřesk – cena bez dopravy 79,-Kč 

včetně polévky, dovoz ze ZD Dubné, cena bez dopravy 60,-Kč včetně polévky. Všechna tři 

zařízení byla vyzkoušena.  

Usnesení č. 09/02/2015: 

Zastupitelstvo kvůli ceně i délce dopravy rozhodlo o odběr obědů ze ZD Dubné, a to od 

16.2.2015  

Pro:   6  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

8. Informace o pronájmu ledové plochy na veřejné bruslení pro občany a rekreanty ze 

správního obvodu obce Čakov 

Zastupitelstvo bylo informováno pronájmu ledové plochy na uspořádání veřejného bruslení 

pro občany a rekreanty ze správního obvodu obce Čakov dne 8.2.2015 od 10:00 do 11:30 

hodin na Zimním stadionu v Českých Budějovicích /hlavní ledová plocha v Budvar Aréně/. 45 

min bude vyhrazeno rodinám s dětmi a veřejnému bruslení, 45 minut si mohou případní 

zájemci ze stran dospělých vytvořit týmy a zahrát hokej. Byl navržen příspěvek na tuto akci ve 

výši 30,-Kč na bruslící osobu na celou dobu bruslení. Bruslení bude probíhat sice pod záštitou 

obce, ale na vlastní nebezpečí každého účastníka, obec je pouze zprostředkovatelem pronájmu 

ledové plochy. Občané budou kromě obvyklého způsobu informování formou lístečků do 

schránek. 

Usnesení č. 09/02/2015: 

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a schvaluje výše příspěvků na bruslení dle 

předloženého návrhu. 

Pro:   6  Proti: 0   Zdržel se: 0 



 

 

 

9. Návrhy na dodávku regálů do knihovny v rámci akce Rekonstrukce obecní knihovny a 

klubovny v Čakovci 

Starostka předložila zastupitelům ukázky realizace a cenové návrhy na dodávku nových regálů 

na knihy nebo jejich repasi do knihovny v Čakovci z důvodů dočerpání přislíbených 

prostředků z dotace SZIF (PRV).  

Usnesení č. 10/02/2015: 

Po proběhlé rozpravě zastupitelstvo vybralo možnost repasování stávajících regálů v knihovně 

a pořízení nové kuchyňské linky v klubovně v Čakovci a schvaluje návrh místostarosty 

realizovat zakázku firmou Radek Moravec, Jankov, Holašovice 25 včetně dopravy a montáže 

v nabídkové ceně v maximální výši 63.156,- Kč vč. DPH.  

Pro:   6  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

10. Informace o podaných žádostech o dotace z grantových programů Jihočeského kraje 

Starostka informovala přítomné o podaných grantových žádostech na předem dohodnuté 

projekty do grantových programů Jihočeského kraje, kde byly výzvy ukončeny dne 31.1.2015. 

Bylo požádáno po prověření pravidel a konzultaci s poskytovatelem grantů o dotaci na 

následující projekty: 

- Podpora   přehlídek a soutěží  - Čakovské prkno – 2. Ročník přehlídky amatérského divadla 

- Podpora kultury - Čakovská pouť 

- Podpora sportu - rekonstrukce stávajících sportovišť - Oprava, výměna dřevěného hrazení 

hřiště, pořízení branek na házenou a dalšího sportovního vybavení pro potřeby obce 

- Do grantového programu podpora výstavby a obnovy hospod. infrastruktury, podopatření 1 

– podpora výstavby a obnovy splaškové kanalizace obcí  žádost nebyla podána z důvodu 

závazné podmínky, a to předložení stavebního povolení pro žádaný projekt. Stavební řízení 

na kanalizaci v Čakově je zatím pouze ve stadiu schvalování územního rozhodnutí, proto 

nebylo možno o tuto dotaci požádat. 

 

 

 

 

 

 

Konec:  22:30 hod. 

 

      Zapisovatel: Jan Dušák 

 

 

Zasedání řídil: Ing. Lenka Šišpelová 

 

 

Ověřovatelé: Ing Milan Vlk 

 

 

   Petr Jílek 

 

 

   Ing. Ladislav Prener 

 

 

Michal Ivana 

 

              


